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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 6:4

"Matibay Na Paniniwala Sa Cristianong Edukasyon"

ni Rev. Carl Haak

Para sa marami sa atin, ang linggong ito ay magiging tanda ng pagbabalik ng ating mga anak sa paaralan.
Sa liwanag niyan, nais nating pag-aralan ang matibay na paniniwala ng Cristiano para sa Cristianong
edukasyon.  

Kasunod ng ating pagmamahal sa iglesia ni Jesu Cristo ay ang ating pagmamahal sa mga tahanang
Cristiano at mga paaralang binuo at umiiral bilang karugtong nitong mga tahanang Cristiano.  Mahal natin
ang iglesia bilang katawan ng ating Panginoong Jesu Cristo.  At mahal natin ang tahanang Cristiano at ang
karugtong nito, ang paaralang Cristiano, bilang lugar kung saan ang mahalagang binhi ng iglesia ay
inaalagaan, kung saan ang ating mga anak ay tinuturuan upang makilala ang Panginoon at upang
tumayong may pagkamangha sa Kanyang makapangyarihang mga gawa.  

Nais nating tanungin ang ating sarili ng tanong na, sa pagsisimula ng panibagong taong pampaaralan,
Bakit mayroon tayong mga Cristiano, ukol sa magulang na paaralan?

Nais nating makita na nagmumula ang Cristianong paaralan mula sa matibay na paniniwala, hindi sa
pagkiling.  Ang pagkiling ay tumutukoy sa pinipili ng isang tao sa mga dahilan maliban sa malalim na
paniniwala, isang nagmumula sa higit na nagugustuhan lamang kaysa sa isa at, sa katuturang iyan, isang
prayoridad.  Halimbawa, maaaring nagpiprisinta ka sa isang trabaho at sasabihin mo, “Mas gusto kong
hindi magtrabaho ng Linggo.”  Subalit, kapag ikaw ay itinutulak at tinatawag ka upang pumasok, siguro
ay sasabihin mo, “Nakagawa na ako ng mga plano para sa araw.  Mas gusto kong hindi pumasok.”  Ngunit
kung sabihin ng amo, “Makinig ka, nasa linya ang trabaho.  Pumasok ka o kung hindi,” kaya papasok ka.
Kung gayon ay wala ka talagang matibay na paniniwala tungkol sa araw ng Panginoon.  Ginawa mong
pagpipilian ang utos ng Dios na hindi mo susundin kung kinakailangan – hindi matibay na paniniwala.

Ang matibay na paniniwala, ay nakasalig sa paniniwala na ang Dios ay nagsalita sa akin sa Kanyang Salita,
at samakatuwid ay isang paniwala na patuloy na sinusunod sa aking buhay.  Ang biblikal na paniniwala
ay ang paghikayat ng pananampalataya na ang aking tungkulin sa bagay na ito ng aking buhay ay naging
malinaw sa akin sa kalooban ng Dios na nahayag sa banal na Kasulatan.

Ang mga Cristianong paaralan ay dapat magmula sa matibay na paniniwala.  Ang paniniwalang iyon ay
ito:  na pagkatawag sa mga magulang ang turuan ang kanilang mga anak ayon sa pinaniniwalaan ng mga
magulang.  Sa Genesis 18:19, ang Salita ng Dios tungkol kay Abraham ay ito:  Sapagkat siya'y aking pinili
upang kanyang tagubilinan o sanayin ang kanyang mga anak sa mga utos ng Panginoon.  Ang matibay
na paniniwala sa Cristianong edukasyon ay tinawag ng Dios ang magulang upang sanayin ang kanyang
anak sa bawat bahagi ng buhay.  At ang hangarin ng pagsasanay na ito ay upang ihanda ang ating mga
anak upang mamuhay bilang mga anak ng Dios sa ikaluluwalhati ng Dios dito sa sanlibutan.  Ito ang
pagkatawag ng magulang upang gawin iyon.   
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Ang mga Cristianong paaralan ay dapat magmula sa matibay na paniniwala.   

Ang mga Cristianong paaralan kung gayon ay hindi dapat magmula lamang sa samahan ng mga
mapagpalagay.  Ang pangganyak para sa Cristianong paaralan ay hindi lamang makaalis sa ebolusyon at
mga bagay ng edukasyong sekswal sa mga pampublikong paaralan, gaya ng sinasabi ng mga tao kung
minsan.  Oo, maraming nakakahiya at maling katuruan sa maraming paaralan.  Subalit hindi iyan ang
pangunahing dahilan o ang kaibuturan ng ating matibay na paniniwala para sa Cristianong edukasyon.
Ni ang matibay na paniniwala para sa Cristianong edukasyon ay isang pagnanasa upang itatag ang isang
pisikal na kaharian ni Cristo sa lupa, upang maghatid ng paghahari, gaya ng sinasabi, sa bawat bahagi ng
Cristianong edukasyon.  Hindi rin iyan ang ating motibo.  

Kundi ang matibay na paniniwla ng pinagmumulan ng Cristianong edukasyon ay ito:  pagkatawag sa mga
magulang ang sanayin ang kanilang mga anak ayon sa kanilang paniniwala upang malaman ng kanilang
mga anak kung paano maglingkod sa buhay na Dios sa bawat bahagi ng buhay.  Iyan ay tungkuling
pang-magulang.  Isaias 38:19, “Ipinaalam ng ama sa mga anak ang iyong katapatan.”  Ito ang
katangi-tanging pagkatawag ng isang magulang.  Deuteronomio 6:6, 7, “Ang mga salitang ito na aking
iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso; at iyong ituturo nang buong sikap sa iyong
mga anak.”  At sa Efeso 6:4, At mga ama, akayin ninyo ang inyong mga anak sa pagsasanay at pangaral
ng Panginoon.

Tanging ang matibay na paniniwala na pagkatawag sa magulang na turuan ang mga anak ang
makakahawak sa bigat ng isang Cristianong paaralan.  Ang matitibay na paniniwala ay nabubuo sa
pamamagitan ng Salita ng Dios.  Ang matitibay na paniniwala ay nabubuo sa pamamagitan ng Salita ng
Dios na dinadala upang pasanin sa puso ng mananampalataya.  Ang matitibay na paniniwala ay hindi
nabubuo sa pamamagitan ng mga pagtatalo.  Hindi sila nabubuo sa pamamagitan ng mga taktikang
pambabraso.  Hindi sila nabubuo sa pamamagitan ng pamimilit ng isang grupo sa ibang indibiduwal upang
makiayon.  Hindi.  Ang matitibay na paniniwala ay banal.  Dinadala ng Espiritu Santo ang Salita upang
pasanin sa aking puso at ipinakikita sa akin ang daan na dapat kong tunguhin.

Tumingin tayo sa Salita ng Dios upang mabuo ang matibay nating paniniwala sa Cristianong edukasyon.

Ano ang talagang nais mo para sa iyong mga anak?  Ano ang dapat mong naisin, ayon sa Salita ng Dios?

Syempre, maraming bagay ang nais natin para sa ating mga anak na, sa kanilang sarili, ay tama at wasto
at nakasalalay din sa ating puso ngayon.  Hindi ko lamang tinutukoy ang mga bagay na makalaman,
halimbawa, pagnanasang ang iyong anak na lalaki ay maging pangunahing tagapuntos sa koponan ng
basketball, o ang iyong anak na babae ay lumaking maganda o tanyag, o ang iyong mga anak ay lumaki
at magkaroon ng magandang tahanan.  Ito ang mga pagnanasang sumesentro lamang sa mga mata ng
tao.  

Hindi, ang mga ninanasa natin para sa ating mga anak ay nakasentro sa mata ng Dios.  Kaugnay diyan,
marami tayong lehitimong mga ninanasa para sa kanila.  Mayroon tayong mga tanong:  Sino ang
mapapangasawa nila?  Sino ang magiging mga kaibigan nila?  Saan sila pupunta at sino ang kasama nila?
Anong trabaho ang makukuha nila?  Paano naman ang kanilang kinabukasan sa edukasyon sa isang
kolehiyo?  Lahat ng mga tanong na ito ay nakasentro dito:  Saang paaralan sila papasok bilang mga bata
at mga kabataan?  Anong edukasyon ang makukuha nila?  Ano ang magiging kapaligiran?  Gagawin ba
silang handa ng edukasyong ito, magsisilbi ba ito sa kanila, o ito kaya ay magiging di-sapat?  Itinatanggi
natin ng buo nating kaluluwa ang pag-uugaling ang edukasyon ay mahalaga lamang kung ito ay nagtuturo
sa atin kung paano gumawa ng dolyar at maging matagumpay.  Nais natin ng edukasyon na magsisilbi
sa ating mga anak, sa mundo ngayon, upang turuan sila kung paanong maging taong makadios sa
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sanlibutang ito – isang makadios na asawa, isang makadios na magulang – upang turuan silang maging
may pananagutan, upang mamuhay sa sanlibutan bilang kaibigang-lingkod ng Dios.  Nais natin iyan para
sa ating mga anak.

Sa madaling salita, nais natin ng kabanalan para sa ating mga anak – na sila ay mamuhay ng makadios
na buhay.  Iyan ang pinakamahalagang bagay sa mundo, na sila ay mamuhay ng makadios – tungo sa
Dios – sa sanlibutang ito.  Hindi iyan huwad na kabanalan.  Iyan ang iniisip ng ibang tao kapag naririnig
nila ang tungkol sa kabanalan.  Iniisip nila ang isang maskara, ng anyong banal, ng isang taong walang
silbi sa mga kasalukuyang kalagayan kung saan ang tao ay nabubuhay.  Hindi, ang biblikal na kabanalan
ang ninanais natin para sa ating mga anak -  isang buong-saklaw, matibay, nakaugat-sa-
pananampalatayang kabanalan.

Sa Kasulatan ay mababasa natin, sa Genesis 17:18, na ipinahayag ni Abraham ang kanyang pagnanais
para sa kanyang laman-at-dugong labintatlong taong gulang na anak, “Bakit hindi na lang si Ismael ang
magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin?”  Sabi ni Pablo tungkol kay Timoteo, na kanyang espiritual
na anak, “Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya.”
Tumingin sa aklat ng Mga Kawikaan.  Binabaliktad ng Mga Kawikaan ang puso ng magulang na
mananampalataya at sinasabi sa iyo kung ano ang dapat isulat sa pusong iyon.  At ano ang pagnanasang
iyon?  “Anak ko, matakot ka sa Dios sa lahat ng iyong mga araw.”  Samakatuwid ang Mga Kawikaan ay
nagsasalita sa mga anak na lalaki at babae tungkol sa kanilang pakikisama, tungkol sa sekswal na
kalinisan, tungkol sa kasakiman, tungkol sa katapatan, tungkol sa kasipagan, tungkol sa dangal, tungkol
sa maraming ibang mga paksa.  Nais natin ang ating mga anak ay maging mga lalaki at mga babae ng
Dios, ganap na handa, sabi ng Kasulatan, sa lahat ng mabubuting gawa, na taglay ang kaaliwan at
kagandahan ng napakahalagang kabanalan.   Nais natin ng henerasyon na ikararangal ng Dios.  Nais natin
silang turuan sa paraang sila ay magiging matalino upang makakilala, bihasa sa paggawa.  Na sila ay
mailigtas mula sa kahangalan, imoralidad, kasakiman, pagmamataas, kawalang-katapatan, lahat ay
lumalaganap sa mga kabataan ng lupain, at upang sila ay maging matatag na mga anak na lalaki at babae,
kamaharlikaan ng biyaya ni Jesu Cristo.  Sa madaling salita, nais natin para sa ating mga anak ang nasa
kaibuturan ng ating puso sa biyaya – na kanilang makilala si Jesu Cristo at makilala ang Dios at magkaroon
ng buhay na walang hanggan sa Kanya. 

Ngayon, isang mahalagang tulong sa pagkakamit nitong ninanasa ay ang isang mabuting Cristianong
paaralan.  Ano ang isang mabuting Cristianong paaralan?  Ang isang mabuting Cristianong paaralan ay
may tatlong katangian.  Una sa lahat, ito ay maka-magulang.  Iyan ay, ito ay tuwirang pinatatakbo ng mga
magulang na may magkakaparehong pananampalataya, sa pamamagitan ng isang lupon, at ng mga
gurong binigyan ng mga magulang ng kanilang misyon.  Hindi ito isang paaralan na ibinigay sa mga
bihasang lihim na naniniwalang ang mga magulang ay hindi epektibo sa pagpapalaki ng mga anak.  Hindi
ito paaralan na nagpaplano ng sarili nilang pahayag na misyon ng layunin o pangitain.  Hindi ito paaralan
kung saan ang mga magulang ay may salungat na katayuan sa mga guro.  Kundi ito ay isang
maka-magulang na paaralan – paaralan na sumasalamin sa pananampalataya ng mga magulang.  Ito ay
paaralan kung saan ang mga magulang ay may napakahalagang pagkakasangkot ng pagmamahal at tipan
ng pakikisama sa mga guro at mga bata at kung saan ang mga guro ay pumapalit sa lugar ng magulang,
ibinabahagi ang paniniwalang Reformed at kredo ng magulang.  

Pangalawa, ang paaralang ito ay pang-doktrina.  Ang batayan ng pagtuturo sa Cristianong paaralan ay
nakasalig sa katotohanan ng walang-kamalian, perpektong Salita ng Dios.   Walang lugar sa Cristianong
paaralan para sa pampaalsa ng relatibismo.  Ang relatibismo ay pagwawalang-bahala ng mga kalubusan
sa katotohanan – mga kalubusan ng Salita ng Dios.  Ang relatibismo ay ang kaisipan na hindi talaga tayo
maaaring makasiguro tungkol sa anuman.  Kung minsan ito ay lumalabas na napakabanal.  Ito ang
kaisipan na ang isang taong edukado, isang taong naliwanagan, ay ang isang nakakakita na ang dating
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mga kalubusan, ang mga dating paniniwala ng nagdaang panahon ay hindi talagang gayon, at walang
tunay na maaasahan, kaya ang kailangan nating gawin ay matutunan kung paano makibagay.  Kaya,
kailangan nating turuan ang ating mga anak kung paano makakayanan, paano makikibagay sa abot ng
kanilang makakaya ang pagbabagu-bago ng lipunan at sa katotohanan na sa huli ay walang matibay na
katotohanan na mapapanindigan maliban sa tama para sa kanila, kung kaya’t makakapagpasya sila ng
tugma sa sarili nilang nararamdaman.  Iyan ay kasuklam-suklam sa harap ng Dios – ang pampaalsa ng
relatibismo na nakapasok sa pampublikong edukasyon na may kahiya-hiyang pakikiayon.  Sa tuwing ang
awtoridad ng Biblia ay tinatanong, pinapasok ng relatibismo ang mga Cristianong paaralan.  Ang mabuting
Cristianong paaralan ay nakatayo sa katotohanan ng Salita, sa prinsipyong ito na ipinahahayag sa Roma
3:4:  “Hayaang ang Dios ay maging tapat, kahit na ang bawat tao'y sinungaling.” Ang mabuting
Cristianong paaralan ay hindi ipinadadala ang kanyang mga mag-aaral sa dagat ng buhay nang walang
mapa, na may isang sagwan sa isang nanlilimahid na goma, kundi inilalagay ang kanilang mga paa sa
isang matibay na lupa at sinasabi sa mga bata, “Ano man ang mangyari, ito ang katotohanan at hindi ito
magbabago.”

Pangatlo, ang mabuting Cristianong paaralan ay pang-edukasyon.  Ito ay nagbibigay ng maraming paksa,
pang-akademyang wastong edukasyon.  Ang Cristianong paaralan ay hindi lamang paaralan na may klase
sa Biblia at lahat ng iba pang nangyayari sa paaralan ay ayos na hanggang 3:15 kapag tumunog na ang
kampanilya.  Pagkatapos ay tapos na tayo.  O, hindi! Ang biblikal na paaralan ay nangangahulugang ang
Kasulatan ay ginagamit sa bawat bahagi ng edukasyon.  Dapat natin silang alagaan, sabi ni apostol Pablo
sa Efeso 6.  Iyan ay, ang kanilang isipan.  Nagpapatuloy ako sa lahat ng mga bagay, sabi ni Pablo sa
paglilingkod kay Cristo.  Binibihag ko ang bawat pag-iisip sa Panginoong Jesu Cristo (II Cor. 10).  Ang
mabuting Cristianong paaralan ay hindi lamang paaralan para sa may matataas na IQ.  O, hindi! Hindi rin
iyan ang kalagayan.  Kundi ang kakayahang ibinigay sa bawat bata una sa lahat ay mapanalangining
kinilala at pagkatapos bihasa, masigasig, maalab na hinuhubog ayon sa mga pamantayan ng Salita ng
Dios.  Isang maluwalhating bagay ang Cristianong paaralan! Bilang isang magulang, hindi mo dapat
maliitin ang pag-aaral.  Ito ang pinaka kasiya-siyang bagay na ibinigay ng Dios sa atin bilang mga anak
– ang matutuhan ang Kanyang mga hiwaga sa Kanyang sarili at ang Kanyang nilikha at sa lahat ng mga
bagay yamang ang lahat ng mga bagay sa huli ay sumasalamin sa kaluwalhatian ng Dios.

Iyan ang nais natin:  isang mabuting Cristianong paaralan – pang-magulang, pang-doktrina,
pang-edukasyon – kung saan ang ating mga anak ay sinasanay tungo sa kabanalan.

Iyan ang ating matibay na paniniwala dahil sa ating pagtatalaga sa Kasulatan bilang walang pagkakamali,
Salita ng ating soberanong Dios na sa Kanya tayo ay nalulugod na yumukod at kinaluluguran nating
paglingkuran.  

Ito ang ating matibay na paniniwala dahil sa katotohanan ng awtoridad, ng kadaliang-maunawaan, o
kalinawan, ng banal na Kasulatan.  Ang mabuting Cristianong paaralan at ang mga paaralan na binubuo
ng mga Cristiano mula sa matibay na paniniwala ay mga paaralang nakatalaga sa kawalang-pagkakamali
ng Salita ng Dios.

Tayo’y umiiyak kapag nakikita natin sa Cristianismo ang palihim, at kung minsan ay lalong higit na
lantaran, mapagmalaking pagtanggi sa kawalang-pagkakamali ng banal na Kasulatan.  Balang-araw,
marahil, pupunta ka upang imbestigahan ang isang paaralan para sa iyong anak.  Marahil ay itatanong mo,
“Ano ang katayuan ng paaralang ito sa programa nitong pampalakasan?  Anong lugar ang ibinibigay nito
sa palakasan?  Maaari kang tumanggap ng malabong sagot.  Maaari kang tumanggap ng isang di mo
sinasang-ayunan.  Maaari mong itanong, “Paano naman ang banda at ang musika dito?  Paano ang
gawaing extra curricular?  Paano ang paghahanda sa kolehiyo?  Paano ang mga paaralang
pang-sekretarya?  Paano ang pantahanang-ekonomiya?”  At maaaring iba’t ibang sagot ang matatanggap
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mo, ang ilan ay kasiya-siya sa iyo at ang iba ay maaaring hindi.  Subalit ito ang tnong na dapat mong
itanong at dapat kang tumanggap ng tamang sagot:  “Ano ang paninindigan ng paaralang ito tungkol sa
banal na Kasulatan at biblikal, Reformed na pananampalataya na ipinahahayag sa mga kredo na hango
mula sa banal na Kasulatan?  Ang paaralan bang ito, at ang mga magulang sa likod nito, ay naniniwala
na ang Kasulatan ay letra por letrang Salita ng Dios na hindi magsisinungaling at samakatuwid ay dapat
pagtiwalaan sa lahat nitong itinuturo?”  Ang sagot diyan ay alinman sa “Oo,” o “Hindi.” 
 
Para itanggi ng anumang iglesia, o anumang Cristianong paaralan, o anumang Cristianong samahan ang
kalinawan at awtoridad ng Salita ng Dios bilang salita ng Dios, letra-por-letra, ay paglalagay ng salitang
“Ichabod” sa ibabaw ng kanilang paaralan, iglesia, o samahan.  Sinasabi natin sa pag-ibig sa Dios at sa
Kanyang layunin sa lupa, “Panindigan ang katotohanan na ang Biblia ay letra-por-letrang Salita ng Dios.”
Doon dapat maturuan ang iyong anak.  

At sa paaralang iyon, ang mga guro ay dapat magturo sa isang buhay na makadios, sinasanay ang bata
sa mga daan ng Dios.  Ito ang ating matibay na paniniwala para sa Cristianong edukasyon.

Pagpalain nawa ito ng Dios sa darating na taon.  Sa mga mayroong biyaya at pribilehiyo sa gayong
paaralan, nawa ay hindi mawala ang inyong pangitain.  Nawa ay hindi mawala ang inyong pasasalamat.
At nawa ay hindi kayo maging palagay tungkol dito sa dakilang kaloob na ibinigay sa inyo ng Dios.

Sa mga lugar at mga Cristianong komunidad kung saan ang gayong paaralan ay hindi matatagpuan, nawa
ay mahikayat kayo ng Salita ng Dios upang tapat na magpagal sa pag-ibig ng Dios, sa isa’t isa, para sa
pagtatatag ng gayong Cristianong paaralan.  At sa ating pagpapatuloy ngayong taong pampaaralan, nawa
ay gawin nating may katiyakan bilang mga magulang, mananampalataya, mga bata, at mga kabataan. 

Kapag tayo ay huminto upang isaalang-alang ang gawain ng Cristianong edukasyon, gaya ng ibang mga
gawain sa kaharian ng Dios, nakikita natin na ito ay kahanga-hanga, seryoso, mahalaga, at nag-uumapaw.
Ganyan ang nararamdaman natin bilang mga guro.  Ganyan ang nararamdaman natin bilang mga
magulang.  Ganyan ang nararamdaman natin bilang mga pastor at matatanda.  Tayo ay mahina at ang
sanlibutan at ang kasalanan nito ay malakas.  Tila baga kakaunti ang naniniwala sa mga bagay na ito –
ang pagtatalaga at ang nakakapagod na gawain ng pagsasama-sama ng lahat at sa likod ng isang
proyekto at pinagkasunduan ay napakahirap.  Tayo ay pinanghihinaan at nag-aalinlangan at nagiging
mapait.  Sasabihin natin, “Pinaiikot namin ang aming mga gulong.”

O, hindi! Hindi iyan totoo.  Ang maliit na karanasan sa gawain ng Dios ay magtuturo sa iyo na kapag
mismong nararamdaman natin na nasa dulo na at hindi na natin kayang magpatuloy, doon mismo ang
Dios ay nasisiyahang gumawa sa atin at magbigay sa atin.  

Nawa ay pagkalooban at mangalaga Siya para sa atin ng mga Cristianong paaralan, binuo mula sa matibay
na paniniwala para sa Cristianong edukasyon.

______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong banal na Salita.  Dalangin namin na pagpapalain Mo ito sa aming mga puso.
Amen.


