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MATEO 25:21 
"PASASALAMAT SA MGA CRISTIANONG GURO NG PAARALAN" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ang programa natin ngayon ay nakalaan bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa mga Cristianong 
guro ng paaralan.   
 
Kung kayo ay pamilya na may pribilehiyo na maipadala ang inyong mga anak sa Cristianong 
paaralan, kung gayon ay sasama kayo sa akin sa pagpapahayag ng pasasalamat sa mga Cristianong 
guro na nagtalaga ng kanilang mga buhay sa pagtuturo sa mga anak ng tipan ng Dios.   
 
Kung wala kayong Cristianong paaralan sa inyong lugar at hindi sa gayong paaralan pumapasok ang 
inyong mga anak, sumama pa rin kayo sa amin sa pagpapahayag ng pasasalamat sa Dios sa 
napakahalagang pagpapala na ipinagkaloob Niya sa atin sa pagtataguyod ng Kanyang kaharian.  At 
dalangin namin na sa inyong pakikinig at kapag narinig ninyo kung bakit kami nagpapasalamat sa 
mga Cristianong gurong ito, na buksan nawa ng Dios ang inyong mga mata upang makita kung bakit 
may napakalaking pakinabang at pagpapala ang isang Cristianong paaralan at gumawa nawa sa 
inyo na hangarin ang gayong paaralan o, marahil, magtatag pa nga ng sarili ninyong Cristianong 
paaralan. 
 
Nakikini-kinita ko na ang mga  Cristianong guro na nakikinig sa akin sa oras na ito ay namumula 
marahil.  Gayunpaman, pakiramdam namin ay kinailangan kami ng Dios upang ipahayag ang aming 
pasasalamat sa inyo at sa gawain na inyong ginagawa para sa amin.   
 
Ang salita ng Kasulatan na nasa isip ko ay matatagpuan sa Mateo 25:21.  Dito ay mababasa natin:  
“Magaling! Mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa 
maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong panginoon.”  Sasabihin kong muli, marahil 
ikaw ay namumula na ngayon, lalo na kapag naririnig mo ang mga salitang iyon na ginamit sa iyo.  
Gayunpaman, naniniwala kami, sa batayan ng Kasulatan, na ang mga salitang iyon ay magagamit sa 
bawat tapat na lingkod ni Cristo – ang lingkod man na iyon ay nasa loob ng bahay, ang lingkod man 
na iyon ay nasa loob ng iglesia, ang lingkod man na iyon ay nasa pinakamababang lugar na 
matatagpuan sa kaharian – ito ay ginagamit sa bawat tapat na lingkod.  Samakatuwid, ito rin ay 
ginagamit sa mga Cristianong guro sa paaralan at sa inyong gawain sa aming mga anak ng tipan.  
Ipinahahayag namin ang aming pasasalamat sa Dios para sa inyo sa pamamagitan ng mga salitang 
iyon:  “Magaling! Mabuti at tapat na alipin.”   
 
Pasasalamat.  Ano ang pasasalamat?  Ibinigay ng diksyunaryong Webster ang ganitong kahulugan:  
Ang pasasalamat ay isang sensitibong kamalayan o pagkilala sa kahalagahan ng isang bagay.  Iyan 
ay nakapagpapasigla.  Sa madaling salita, hindi magkakaroon ng pasasalamat malibang mayroon 
kang pagkaunawa, isang sensitibong pagkaunawa, sa kahalagahan ng isang bagay.  Ang pasasalamat 
ay magiging kasing-lalim lamang ng pagkaunawa ng kahalagahan o halaga ng isang bagay.  Kung 
hindi mo alam ang kahalagahan o ang halaga ng isang bagay, hindi mo ito mapasasalamatan.  Kaya 
ang pasasalamat para sa gawain sa kaharian at, lalo na ngayon, para sa gawain sa Cristianong 
paaralan at para sa mga nagsasagawa ng gawaing iyon ay nababatay sa sensitibong pagkaunawa ng 
halaga ng gayong gawain. 
 
Maaari nating tingnan ang gawaing iyon mula sa iba’t ibang pananaw.  Maaari natin itong tingnan, 
una sa lahat, at maging mapagpasalamat dito, na ang mga nasa Cristianong edukasyon ay madalas 
na gumagawa ng napakalaking personal na sakripisyo.  Kadalasan ang gawaing iyon ay hihingin na 
iwanan niya ang kanyang pamilya at pumunta sa ibang bahagi ng bansa at gumawa ng tahanan sa 
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ibang lugar.  Madalas din na kasama dito ang mga gabing malayo ka sa iyong pamilya.  At sa 
maraming oras ang isang tapat na Cristianong guro ay isinasapuso ang kanyang gawain at dala-dala 
ang kanyang mga mag-aaral sa kanyang puso.  Maraming oras kaysa sa nalalaman ng sinuman ang 
napupunta sa pagtuturo. 
 
Mayroon ding mga pinansyal na sakripisyo.  Ang pagtuturo sa isang Cristianong paaralan ay hindi 
naghahatid ng pinakamalaking pinansyal na gantimpala.  Ito ay gawain ng pagmamahal at 
pagmamahal at pagmamahal.  Ito ay nangangailangan ng kapasiyahan sa sarili, ng banal na 
pagtatalaga, at pagtitiyaga – pagtitiyaga na matatagpuan lamang sa kanan ng Dios, katatagan ng 
pananampalataya, pananatili.  At kung papatnubayan mo ang mga maliliit na bata ng Dios at ang 
mga kabataan ng iglesia, ito’y nangangailangan na ikaw ay mapuspos ng karunungan, na ikaw ay 
maging isa na palagiang nasa harap ng trono ng Dios humihingi sa Kanya ng karunungan at ng 
biyaya. 
 
Mula sa mga pananaw na iyon, mapapasalamatan namin at mauunawaan ang halaga ng iyong 
gawain.  Subalit ang aming pasasalamat ay lalalim kaysa sa pagtingin lamang sa sakripisyong 
nakikita namin na ginagawa mo.  Ang sentro ng aming pasasalamat ay nasa mismong gawain 
mismo, ang pinagpala at maluwalhating gawain ng Cristianong edukasyon.  Sa pamamagitan ng 
Kasulatan, nakikita natin ang gawang isinasagawa – ang gawa na isinasagawa ng Dios.  Binuo natin 
ang mga Cristianong paaralan dahil, bilang mga magulang, naniniwala tayong tungkulin natin, na 
ipinagkaloob sa atin ng Dios, na turuan ang ating mga anak.  Na turuan sila hindi lamang sa 
nalalaman nila sa kanilang isip, kundi upang ihanda sila sa bawat aspeto ng kanilang buhay, sa 
espiritual, emosyonal, pisikal, at mental.  Ang gawaing iyan na sama-sama naming ginagawa sa 
pamamagitan ng pagkuha sa iyo, bilang Cristianong guro, upang turuan sila kahalili namin, upang 
bahaginan sila ng kaalaman sa liwanag ng pananampalatayang ating pinaniniwalaan.  At ang 
pananampalatayang iyan ay ang pananampalataya ng maluwalhating doktrina ng Salita ng Dios – 
ang biblikal na pananampalatayang Reformed, ang pananampalatayang nagsasabi na ang lahat ng 
kaluwalhatian ay sa Dios, at ang isang bagay ay malalaman lamang kapag ito ay nakikita sa liwanag 
ng Salita ng Dios.  Ito ay pananampalatayang nagsasabi na ang kasukdulan ng lahat ng kaalaman ay 
ang paglalagay nito sa harap ng krus ni Cristo, ang kasukdulan ng lahat ng kaalaman ay ang isipin 
ang mga kaisipan ng Dios ayon sa Kanya.   
 
Ito ang iyong gawain.  Ito ang gawain, sa halip, na isinasagawa ng Dios sa pamamagitan mo.  Ito ay 
gawain ng paghuhubog.  Ito ay gawain ng pagbuo sa ating mga anak at mga kabataan. 
 
Kaya bumubuo tayo ng mga Cristianong paaralan.  At ipinagkakatiwala namin ang aming mga anak 
sa inyong pagtuturo, pagtuturo na ayon sa amin.  Nasa Cristianong paaralan ang aming mga anak 
dahil ninanais namin silang maturuan ng katotohanan – iyan ay, ang Salita ng Dios na inilalapat sa 
bawat asignatura.  At nananawagan kami sa inyo na mahalin ang aming mga anak gaya ng 
pagmamahal namin.  Kapag nakikita namin na ginagamit kayo ng Dios upang hubugin ang aming 
mga anak, kapag nakikita namin ang aming mga anak na lumalago sa kaalaman ng Salita ng Dios na 
inilalapat sa bawat asignatura, tinuturuan kung ano ang kinakailangan ng Dios sa kanila, at 
ipinapakita ang kadakilaan ng Dios sa lahat ng mga bagay, sa gayon ang aming mga puso ay 
napupuno ng pasasalamat.  Kung, bilang mga magulang, kami ay walang sensitibong pagkaunawa sa 
dakilang pagpapala ng Cristianong edukasyon, kung gayon ay hindi rin kami magkakaroon ng 
pasasalamat sa mga Cristianong guro sa paaralan.  Ngunit kung pinasasalamatan namin ang 
dakilang gawa, kung gayon ay pasasalamatan namin ang mga, sa biyaya ng Dios, ay nagtalaga ng 
kanilang mga sarili na gawin ang gawain.  
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Mga Cristianong guro ng paaralan, may malaki kayong epekto sa aming mga anak.  Mahal namin ang 
aming mga anak.  Natanggap namin sila mula sa kamay ng Dios.  Hinahangad namin, gaya ni Manoa 
at ng kanyang asawa, na ang aming mga anak ay mamuhay sa daan ng Panginoon at palakihin sila 
upang makilala Siya at ilagay ang kanilang tiwala sa Kanya.  Ngayon ay nalalaman namin, bilang 
mga magulang, na hindi namin madalas na naipapahayag ang aming pasasalamat.  At, kung minsan, 
ipinakikita namin ang aming mga sarili na medyo walang pakiramdam sa mahirap na gawain na 
itinawag sa inyo.  Nais naming malaman ninyo, ngayon, na kami ay nagpapasalamat, na 
pinahahalagahan namin ang gawaing ito. 
 
Paano namin ipapakita ang aming pasasalamat?  Ang aming pasasalamat ay hindi maaaring sa isang 
mensahe lamang sa Reformed Witness Hour ngayon.  Hindi ito maaaring sa isang pagkamay 
lamang.  Hindi ito maaaring sa isang pagpapahayag lamang ng pasasalamat.  Kung ganyan lamang 
iyan – isang bagay na minsan lang – mas mabuti pang hindi na kami nagpahayag ng pasasalamat.  
Hindi ito dapat maging panlabas.  Hindi ito dapat isang bagay na minsan lang. 
 
Ipinahahayag namin ang aming pasasalamat, una sa lahat, sa pamamagitan ng hindi pagwawalang-
bahala sa pagpapalang ito.  Kapag hindi natin ipinagwawalang-bahala ang isang bagay, 
ipinapanalangin natin ito.  Kaya ipahahayag namin ang aming pasasalamat sa pamamagitan ng 
panalangin.  Mayroon pa.  Ipahahayag namin ang aming pasasalamat hindi lamang sa pamamagitan 
ng aming mga salita, kundi sa pamamagitan ng aming mga kilos at sa buo naming pag-uugali at 
suporta sa Cristianong paaralan.  Hindi magiging ganito ang aming pag-uugali sa Cristianong 
paaralan at sa mga Cristianong guro na sinasabing, “Tungkulin nila iyan.”  Tungkulin nila?  Mga 
magulang, hindi nila iyon tungkulin.  Iyon ay ating tungkulin.  Iyon ay ating mga anak! Tayo ang may 
pananagutan.  Kaya ipapakita namin ang aming pasasalamat sa pamamagitan ng pananalangin sa 
aming mga Cristianong guro sa paaralan, sa pamamagitan ng pagkilala sa kanila, sa pamamagitan 
ng pag-anyaya sa kanila sa aming bahay, sa pakikipag-usap sa kanila, sa pagpapalakas ng kanilang 
loob, sa pagtatanong sa kanilang maliwanag na pagkaunawa sa aming mga anak. 
 
Palagi naming susuportahan ang ating mga Cristianong guro sa paaralan sa harap ng aming mga 
anak.  Hindi namin sila ibabagsak.  Mga magulang, kung mayroon kayong usapin sa guro ng inyong 
anak, ipaalam ninyo sa guro ang usapin, ngunit tiyakin na hindi malalaman ng inyong anak ang 
tungkol dito.  Kung inaasahan ninyo ang inyong anak na igalang ang mga may awtoridad sa kanila 
at, ngayon lalo na, ang kanilang Cristianong guro sa paaralan, ang paggalang na iyan ay 
matututunan nila sa pagkarinig nila kung paano ka magsalita tungkol sa kanila.  Huwag mong 
asahang igagalang ng iyong anak ang pulis kung nagsasalita ka tungkol sa kanila sa isang 
mapanirang paraan.  Huwag mong asahang igagalang ng iyong anak ang Cristianong guro sa 
paaralan, o ang mga bagay-bagay ukol sa Dios, kung nagsasalita ka tungkol sa kanila sa isang 
walang-galang na paraan.  Muli, kung mayroon kang mga usapin sa kanila, pumunta ka sa kanila, 
makipag-usap ka sa kanila.  Nasain mong magsimula ng pakikipag-ugnayan sa kanila, hangarin mo 
ang ikabubuti ng bata at ikaluluwalhati ng Dios.  Ito ay ugali ng pagsuporta.   
 
Tiyakan, kung gayon, na ipakita natin ang ating pasasalamat, una sa lahat, sa pamamagitan ng 
pakikipagtulungan.  Tayo ay gumagawa tungo sa isang parehong hangarin.  Ang parehong hangarin 
ay magbigay ng mabuti, Reformed, biblikal, makadios na paaralan.  Tayo sa gayon ay 
makikipagtulungan.  Ipapakita natin sa ating mga anak na tayo ay tumatahak sa iisa lamang 
direksyon.  Kasama diyan, gaya ng sabi ko, ang mabuting pakikipag-ugnayan at pagkaunawa.  
Kasama diyan, gaya ng sabi ko, kung paano natin pakitunguhan ang mga suliranin.  At kasama diyan 
ang paggalang sa guro.  Ngunit kasama din diyan ang pakikipagtulungan.  Sa karamihan sa mga 
Cristianong paaralan naroon ang kasanayan ng tinatawag na Parent/Teacher Conferences.  Ito ay 
isang kahanga-hangang bagay.  Hindi lamang ito sa mga panahon na may mga pang-akademya o 
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pang-kapwang problema sa bata.  Ang Parent/Teacher Conferences ay dapat masigasig na daluhan.   
Bilang magulang, kailangan mong gawing prayoridad ang mga pagpupulong na iyon.  Siguro ay 
dapat silang gawin nang madalas.  Anong kaibahan ang nagagawa nito kapag alam ng bata na 
ipinagpaliban ng Tatay niya ang lahat ng kanyang mga pagpupulong dahil gusto niyang makipag-
usap sa kanyang guro tungkol sa mga ginagawa niya.  “Nandoon si Nanay at Tatay.  At pinag-usapan 
nila ang tungkol sa akin at ang aking pag-unlad sa paaralan, nakikinig na mabuti sa sinasabi ng 
guro.”  Ang Parent/Teacher Conferences ay napakahalaga.   
 
Napakarami ng paraan na maipapakita natin ang ating pasasalamat:  pananalangin, 
pakikipagtulungan, pakikipag-usap, pagbibigay-kalakasan, pagkakaroon ng ugaling pagsuporta. 
 
Sa araw na ito, sa mga Cristianong guro sa paaralan, ipinahahayag namin ang aming pasasalamat.  
Iyan ay magkakasamang wasto at lehitimo.  Nais nating gawin iyan.  Inilalagay iyan ng Dios sa ating 
mga puso.  Ito ay isang napaka-emosyonal na bagay para sa amin, at sa tamang katuturan, dahil 
mahal namin ang aming mga anak.  Kaya naman, mahal namin kayo sa inyong debosyon sa 
pagtuturo sa kanila ng katotohanan – lahat ng mga bagay sa liwanag ng katotohanan ng Dios. 
 
Tiyak ko na maraming mahihirap na sandali nang ikaw, bilang Cristianong guro sa paaralan, ay nais 
nang tumigil at sabihing, “Kung walang pakialam ang mga magulang, bakit ako magmamalasakit?” 
Ang maging Cristianong guro sa paaralan ay nangangailangan ng maraming pagtatalaga, at iyan ay 
matatagpuan lamang sa harap ng Dios.  Bakit mo ginagawa iyan?  Kung ginagawa mo ito para sa 
parangal ng mga tao, titigil ka ba?  Kung gayon ay dapat kang tumigil.  Dapat mo itong gawin alang-
alang sa Dios.  Oo, alang-alang sa Dios.  Ito ay isang marapat na pagpapagal.  Ito ay kahanga-
hangang paraan sa paggugol sa buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Dios.  Ito ay mataas at marangal na 
lugar sa kaharian ng Dios.  Ngunit dapat mo itong gawin sa isang dahilan – dahil sa paglilingkod sa 
Dios.  Hindi para sa ibang dahilan.   
 
Bakit ka naging guro?  Sa tamang dahilan siguro.  Tiyak na, marahil, hindi ka naging guro dahil sa 
pera.  Kung gayon man, sinasabi kong muli, dapat kang tumigil.  Siguro ay halos wala kang 
ikabubuhay.  Hindi, ginawa mo ito dahil nadama mo na gagamitin ka bilang kasangkasapan sa 
paglago ng mga anak ng tipan.  Ngayon, panatilihin mo ang iyong mata, sa biyaya ng Dios, sa 
kapasiyahang iyan, at pagkakalooban ka ng Dios ng biyaya upang magpatuloy kahit na nakikita mo 
ang iyong kahinaan at kapag ikaw ay nahaharap sa mga kahirapan.  Ito ay kapaki-pakinabang na 
gawain sa kaharian.  Marahil hindi ito bantog na gawain.  Hindi ito magbibigay ng labis na 
karangalan, kapangyarihan, o katanyagan.  Hindi ito gawain sa lugar na tanyag sa mga tao.  Subalit 
may lihim tungkol sa gawain sa kaharian ng Dios.  Heto ang lihim:  Ang pinakamahalagang gawain 
sa kaharian ng Dios ay kadalasang nasa pinakamahirap na lugar, kung saan hindi ito napapansin, 
kung saan ito ay araw-araw, kung saan ang gawain ay pinaghihirapan bawat araw, at kung saan ang 
gawain ay nakabatay sa di-nagbabagong halimbawa. 
 
Kung inaakala mong ang sinasabi ko ay tungkol sa paaralan, hindi, una sa lahat.  Ang sinasabi ko ay 
tungkol sa tahanan.  Doon isinasagawa ang dakilang gawain ng iglesia ng Dios, ang di-nagbabagong 
halimbawa ng mga magulang na sumasampalataya.  Subalit iyan ay mahirap.  Iyan ay napakahirap.  
Ngunit ang Cristianong paaralan ay malapit na kasunod, at gayundin ang Cristianong guro sa 
paaralan.  Ang gawain ay maaaring hindi napapansin, ito ay nagiging napakahirap, ito ay araw-
araw, ito ay isang nakasanayan.   Ah, ngunit ito ay higit pa sa isang nakasanayan lamang.  Ito ay 
gawain ng Panginoon.  Alalahanin ang mga salita ng Panginoon:  “Kung ang sinuman ay 
maglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, ay naroroon din ang 
lingkod ko. Kung ang sinuman ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama.”  Nasaan si 
Jesus?  Nasa itaas na upuan ba Siya ng mga sinagoga?  Siya ba ay palagiang nasa ilalim ng parangal 



 5 

ng mga tao sa kanto?  Hindi, si Jesus ay kasama ng mga aba at hamak.  At ngayon ay nabasa mo ang 
mga salaysay ng ebanghelyo sa Bagong Tipan at makikita mo na si Jesus ay palaging kasama ng mga 
bata.  Palagay na palagay sila kasama Siya.  At madalas Niya silang tinatawag sa tabi Niya at 
lumalapit sila sa Kanya.  Kapansin-pansin, hindi ba?  Ikaw, bilang guro, alam mo iyan, hindi ba?  Ang 
isang bata ay hindi lalapit sa isang banyaga.  Madalang na lumalapit ang isang bata sa matanda.  
Subalit ang mga bata ay pumupunta sa tabi ni Jesus.  Dahil, nakita mo, dumating Siya para sa kanila.  
Siya ay kasama nila.  Siya ang kanilang Pastol.  
 
Paglilingkuran mo ba Siya?  Kung gayon ay matatagpuan ka kung saan matatagpuan ang Iyong 
Panginoon.  Ikaw din naman ay doroon.  Kung paanong pinarangalan ng Ama ang Anak, gayundin 
Niya pararangalan ang lahat ng pagpapagal na ginawa sa mapagpakumbabang pag-asa sa Kanya sa 
ikabubuti ng mga anak ng Kanyang tipan. 
 
Isinulat ng isang dating guro ang panalanging ito na hiniling ko sa kanya.  Nais kong isara ang 
programa ngayon sa panalanging iyan. 
 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Panginoon ko, hindi ko hinihiling na tumayong panginoon o hari na may mataas na antas.  Ang 
hinihiling ko lang ay, magkasama kami ng isang bata na lumapit sa Iyo.  Upang magturo, isang 
murang tinig na manalangin, dalawang matang gaya sa mga bata ang Iyong kalooban ay makita, 
dalawang paa upang gabayan sa Iyong daan – ito, ang marubdob kong hiling sa Iyo.  Amen. 

 


