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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 33:19

“Ang Kristiyanong Edukasyon ay Edukasyon ng Tipan”

ni Rev. Carl Haak

Pasukan na naman.  Ang mga tindahan ay mayroon na namang malaking “Balik-Eskwelang” paninda. 
Ang mga guro at pamunuan ay naghahanda na.  Ang ilang mga bata ay pagod na sa pagbabakasyon at
sabik na para sa panibagong taon.  At maraming magulang ang sabik na para sa bagong taon sa
paaralan.  Ito ang masigla at abalang panahon ng taon.

Marahil ang inyong pamilya ay may maliit pa na magsisimula sa kauna-unahang pagkakataon.  O marahil
ay pinagpala kayo ng Dios ng maraming anak at taon-taon ay pinapadala n’yo sila sa paaralan.

Ano’ng klaseng paaralan sila pumapasok?  Ang pagpili sa paaralan ay mahalaga.  Sinasabi ‘yan ng lahat. 
Ito ay napakahalaga.  Ito ay mahalagang pasya para sa magulang, marahil ay isa sa mga
napakahalagang pagpili na ginagawa ng magulang.  Samakatwid ito ay pasya na dapat gawin ng may
higit na panalangin, at ng bukas na Biblia.

Ang mga anak ng Dios ay dapat matindi ang pakiramdam tungkol sa mga paaralan na pinapasukan ng
kanilang mga anak.  Ang paaralan na pinapasukan ng inyong anak ay dapat maging napakahalagang
bagay sa inyong buhay.  Ikaw ba ay naghahanap ng paaralan sa unang pagkakataon?  Ang mga anak mo
ba ay nakatala sa isang paaralan na nakasanayan mo na ng maraming taon?  Anong uri ng paaralan ito? 
Bakit dito mo ginusto sa paaralang ito?

Ang mga magulang ay humahanap ng isang mabuting Kristiyanong paaralan.  Napakahalaga ng isang
mabuting Kristiyanong paaralan sa mga mananampalatayang magulang na handa silang magbigay ng
malaking bayad sa pagtuturo sa halip na tumanggap ng libreng pampublikong edukasyon.  Napakahalaga
ng Kristiyanong edukasyon sa mga Kristiyanong magulang na ang mga ama ay handang magkaroon ng
dalawa o tatlong trabaho at tumira sa lugar na mayroong mabuting Kristiyanong paaralan.  Hindi lamang
handang magbayad ang mga magulang ng halagang sangkot,  subalit ang pagtatalaga ay mas malalim
pa.  Pinahahalagahan nila ang kanilang Kristiyanong paaralan bilang karugtong ng kanilang sariling
tahanan at hindi matatawarang kasangkapan na tumutulong sa kanila sa kanilang pagkatawag, iyon ay,
sa pagkatawag sa magulang upang hubugin ang kanilang mga anak sa daan ng Panginoon.

Subalit ano ang mabuting Kristiyanong paaralan?  Ang kakaniyahan ba ng isang Kristiyanong paaralan ay
katunayan na may kasamang klase patungkol sa Biblia sa kurikulum?  Ito ba ang nagpapabuti sa isang
Kristiyanong paaralan?  Ang kakaniyahan ba ng isang Kristiyanong paaralan ay katunayan na ang mga
mag-aaral ay pinapayagang manalangin doon, o mayroon itong batas sa pananamit, o ang moral at asal
ay itinuturo at ipinipilit?  Ang Kristiyanong paaralan ba ay hinahalinhan ang mga magulang sa kanilang
pananagutan?  Ito ba’y isang simpleng lugar kung saan ay maari nilang ipadala ang kanilang mga anak ng
sandali?  Ang paglikha ba ay ipinapakita sa ganitong paaralan, bilang paliwanag sa pinagmulan, gayun din
ang ebulusyon?  Ano ang isang mabuting Kristiyanong paaralan, ang isa na tunay na Kristiyano?
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Ang isang mabuting paaralan ay isang paaralan ng tipan.  Ang isang mabuting Kristiyanong edukasyon ay
isang edukasyon ng tipan.  Iyon ay, isa na ayon sa katuruan ng Biblia (sasabihin ko sanang “isang biblikal
na katuruan,” subalit, hindi, ayon sa katuruan ng Biblia) sa tipan ng Dios sa mga mananampalatayang
magulang at kanilang mga anak.  At ang puso ng pag-unawa sa Kristiyanong edukasyon ay matatagpuan
sa pag-unawa sa kaibuturan ng iyong kaluluwa ng katotohanan ng maluwalhating tipan ng biyaya ng Dios
sa mga mananampalataya at kanilang mga anak.
Ngayon ito ay nangangailangan ng pagpapaliwanag.  Kaya, ilagay na ang inyong mga seatbelt- iyon ay,
sumunod ng maingat, o mas mainam, sa mga salita ng Kasulatan:  bigkisan ninyo ang inyong mga pag-
iisip.

Ang ating pananampalatayang Kristiyano ay nakatayo sa kaalaman.  Pananampalatayang-kaalaman ay
tiyak, pusong-kaalaman ay tiyak, ngunit gayunman, ang kaalamang mula sa Banal na Kasulatan at kalakip
ang paggmit ng iyong isip na nagnanais na saklawin ang katotohanang biblikal at mga simulain.

Sabi ko, ang isang mabuting Kristiyanong edukasyon ay isang edukasyon ng tipan.  Ang tipan ay isang
katotohanan na matatagpuan sa Banal na Kasulatan mula pabalat hanggang pabalat.  Imumungkahi ko
ang kahulugang ito:  Ang tipan ay ang pagtuturo ng Banal na Kasulatan na kalooban ng maluwalhating
Dios ang yakapin ang Kanyang bayan kay Jesu Cristo ng bisig ng ganap na pagmamahal at walang
hanggang katapatan.  Maraming pananalita ang ginagamit ng Biblia upang iparating ito.  Sabi ng Dios, “At
ako’y laging lalakad sa gitna ninyo. Ako’y magiging inyong Dios, at kayo’y magiging aking bayan.” 
Nangungusap ang Dios sa atin ng isang relasyon na ginagawa Niya sa Kanyang bayan, mga pinili kay Jesu
Cristo at sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Subalit sinasabi Niya ang relasyon na iyon sa Biblia sa tawag na
pagsasamahan, pakikipisan, lambing- sa katawagang tipan.

Ang tipan ay isang buhay na bigkis ng pag-ibig at pagsasamahan sa pagitan natin at ng Dios.  Kung
paanong ang ama ay namumuhay na kasama ang kanyang mga anak sa pag-ibig, kung paanong ang
asawang lalaki ay nakikilala at minamahal ang kanyang asawa, gayundin ang Dios, sa Kasulatan, ay
sinasabi sa atin:  “Ako’y magiging Dios ng tipan sa iyo.  Tatamasahin mo ang pagpapala ng Aking tipan.” 
Niloloob ng Dios, sa pamamagitan ni Jesu Cristo, na mahalin tayo, na mamuhay kasama natin, na ingatan
tayo, na pagpalain tayo, na manahan sa kalooban natin, at pabanalin tayo sa pamamagitan ni Jesu Cristo
sa kabuuan lamang ng Kanyang biyaya.  Tipan:  ang katotohanan na maluwalhating tinatanggap ng Dios
ang masama, mapanghimagsik, makasalanang lalaki at babae at hinuhugasan sila ng dugo ng sarili
Niyang Anak.  Binabago Niya sila sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa kanilang mga puso at inilalapit
sila sa Kanyang sarili sa isang hindi-matatanggihang, nakapagliligtas na pag-ibig.  At ating nakilala,
itinangi, minahal ang buhay na Dios.

Sa gayon ang Dios ay nabubuhay sa kalooban natin at namumuhay kasama natin at hinahawakan tayo at
tinuturuan tayo, inaaliw, itinutuwid, iniingatan, pinatatawad, at sa wakas ay pinapaging-ganap tayo sa
kariktan ng kalangitan.  Ang tipan!

Ang Dios ang gumagawa ng tipan na ito, ayon sa Kasulatan, sa mga mananampalataya at kanilang mga
anak.  Doon makikita ang batayan para sa Kristiyanong edukasyon.  Ang mga Kristiyanong paaralan ay
nagmula sa katotohanan na itinatatag ng Dios ang Kanyang tipan sa mga mananampalataya at kanilang
mga anak.

Itinuturo ng Biblia na kinukuha ng Dios ang Kanyang mga anak mula sa mga anak ng mananampalataya. 
O maaari mong ilagay ito sa ganitong paraan, inihahagis ng Dios ang pisi ng Kanyang walang hanggan,
lubos, mapagbiyayang  paghirang sa salinlahi ng mga mananampalataya.  O maari mong ilagay ito sa
ganitong paraan (ito ang sinasabi namin), kapag iniligtas ng Dios ang lalaki at babae sa pamamagitan ng
biyaya, ipinapangako Niya sa kanila na sisimulan Niyang makipag-tipan sa kanila- hindi lamang sa kanila,
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subalit gagawang gayundin sa kanilang mga anak, na tinatawag ang mga magulang na ito ngayon upang
mahalin at arugain ang kanilang mga anak sa Banal na Kasulatan.  Kapag iniligtas ng Dios ang isang lalaki
at babae, nagsisimula Siya ng tipan, ‘yon ay, nangangako Siyang gagawin Niya sa kanilang mga supling
ang Kanyang nakapagliligtas na pag-ibig at katotohanan.  Kung kaya’t sasabihin ng Dios kay Abraham
(Gen. 17:7):  “Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi kahit sa iyong pagkamatay sa buong
lahi nila, isang tipang walang hanggan, upang maging Diyos mo at ng iyong binhi.”  Gayundin si apostol
Pedro ay masasabi sa mga nagsisising mananampalataya sa panahon ng Pentecostes (Mga Gawa 2:39): 
“Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga ank, at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na
tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa kanya.”

Kaya’t isinugo ng Dios ang Kanyang Salita.  At ang Salitang iyon ay tumatawag sa mga makasalanan
tungo sa Kanya.  Sa aklat ng Mga Gawa:  si Lydia, Cornelio, ang puno ng bilangguan sa Filipos, ang
bahay ni Crispo.  At ang Dios, habang dinadala Niya ang mga nakatatandang ito sa Kanyang sarili sa
pamamagitan ng nakapagliligtas na pananampalataya, ay nagsimula naman ng gawain sa kanilang mga
sambahayan, sa kanilang mga anak.  Ang mga anak, na ipinanganak sa mga mananampalataya, ay mga
anak ng tipan. Itinatatag ng Dios ang Kanyang bayan mula sa kanila.  At ang mga batang ito- lumalaki at
naglilingkod sa Panginoon, nag-aasawa sa Panginoon- gumagawa ang Dios sa kanilang mga anak mula sa
sali’t-saling lahi, na iniiwanan ang mga mananampalatayang magulang ng isang banal na pagkatawag at
tungkulin:  turuan ninyo ang inyong mga anak na lalaki at babae ng inyong nakita at natutuhan mula sa
Akin.

Ito ang batayan ng Kristiyanong edukasyon.  Sinasabi ng Dios sa nananampalatayang magulang, sa
batayan ng Kanyang tipan, “Turuan ninyo ang inyong mga anak na lalaki at babae ng inyong nalaman at
nakita at natutuhan mula sa Akin.”

Makinig sa sinasabi ng mabuting Haring si Hezekias sa Isaias 38:19.  Sa kontekstong ito, si Hezekias ay
may karamdaman, malapit nang mamatay.  Pinanumbalik siya ng Panginoon at binigyan siya ng pangako
na magkakaroon siya ng anak na lalaki na uupo sa kanyang trono.  At si Hezekias ay tumugon sa
pamamagitan ng isang awitin, isang awitin ng kanyang matinding pighati nang siya ay may karamdaman,
ngunit gayundin ng kanyang dakilang papuri sa Dios nang siya ay gumaling.  Sabi niya sa talatang 19: 
“Ang buhay, ang buhay, siya’y nagpapasalamat sa iyo, gaya ng ginagawa ko sa araw na ito; ipinaalam ng
ama sa mga anak ang iyong katapatan.”  Si Hezekias, tulad ng sinabi ko, ay naranasan ang isang malalim
at personal na paraan ang kagila-gilalas na biyaya ng Dios.  Siya ay lubhang pinababa at siya ay dinala
upang makita ang hindi matitinag na mga pangako ng Dios.  Ngayon ang mga pangakong yaon at ang
biyaya ng Dios ay nabubuhay sa kanyang dibdib.  Sila’y nabuhay!  “Ang buhay, ang buhay ay ipinaaalam
ang Iyong katapatan.  Ang buhay ay magpapasalamat sa Iyo.”  Ang anak ng Dios na nakakaalam ng
maluwalhating katotohanan ng biyaya ng Dios sa kanya ay magpupuri sa Dios.  At mula sa gayon ding
simbuyo, mula sa banal na simbuyong yaon,  ipaaalam niya ang katapatan ng Dios sa kanyang mga anak.

Ang tipan, kung gayon, ay ito, na nang ibuhos ng Dios ang Kanyang liwanag sa iyo kay Jesu Cristo at
binigyan ka upang matikman at makita na Siya ay mapagbiyaya, nais mo ring malaman ng iyong mga
anak ang kamanghaang ito kasama mo.  Kung paanong minamahal mo ang Dios at ang iyong mga anak,
nanaisin mo para sa iyong mga anak ang mas higit na mabuti, na siyang malaman ang biyaya ng Dios na
nalaman mo.

Kaya ating mababasa sa Mga Awit 34:  “Halikayo mga anak, pakinggan ninyo ako, ang takot sa
Panginoon ay ituturo ko sa inyo.”  O sa buong aklat ng Kawikaan:  “Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong
puso.”  Bilang mga nananampalatayang ama, hindi lamang tayo nababalisa sa ating mga anak na maging
electrician (elektritista) o taga-gawa ng cabinet o ehekutibo-isang piraso mula sa lumang bloke.  Subalit
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nababalisa tayo na mas malaman ng mga bata nang higit sa atin ang kahanga-hangang biyaya ng Dios,
na kanilang matikman at makita na ang Panginoon ay mapagbiyaya.

Kaya’t ang mga nananampalatayang magulang sa isang pananampalataya ay sama-samang nabibigkis sa
isang banal na layunin upang magsimula ng isang Kristiyanong paaralan.  Nauunawaan ang pagkatawag
sa akin bilang ama, na ibinigay sa akin bilang magulang, humahanap din ako ng iba pang Kristiyanong
may katulad na kaisipan.  Pinagsasama-sama natin ang ating mga kakayahan at mapagkukunan,
maghalal ng lupon, kumuha ng mga gurong nakikiisa sa ating pananampalataya, at tayo ay magsisimula
ng isang paaralan kung saan ang mga anak ng tipan ay maturuan kung paanong tayo ay tinuruan din
naman ng Dios.

Kabilang dito ang pamayanan ng tipan yamang pinahahalagahan natin ang ating mga anak na
ipinanganak sa palibot ng pamayanang yaon.  Ang pangako sa pagtuturo sa ating mga anak ay hindi
lamang para sa ating sariling laman.  Ang pangakong ito ay maaaring maging atin kung wala tayong mga
anak, o kung ang mga anak natin ay lampas na sa edad ng pag-aaral.  Tayo ay may pagmamahal para sa
mga batang ipinanganak sa palibot ng tipan.  Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hindi kaya,
mababa, tutulungan natin ang kanilang mga anak.  Sakaling ang isang kapatid ay naging pabaya o suwail,
kung loloobin ng Dios,  gagawin pa rin natin ang lahat ng ating makakaya upang makatulong sa
pagtuturo sa kanyang mga anak.  Dahil sa tipan, dahil sa buhay na pagnanasa na ang mga anak na
ipinanganak sa palibot ng mapagbiyayang katotohanan ng Dios ay malaman ang katotohanan at yakapin
ito ng kanilang buong puso.

Mula sa sinapupunan ng katotohanan ng tipan, ay ipinanganak ang mga Kristiyanong paaralan.  Ang mga
Kristiyanong paaralan na ito, syempre, ay magkakaroon ng mga namumukod-tanging katangian.  Ang
pinaka katangi-tangi ay ang tipan mismo, iyon ay, kung paano ang paningin at paglapit sa mga bata. 
Hindi sila titingnan bilang mga nasa labas ng biyaya at gawa ng Banal na Espiritu, bagkus sila ay titingnan
bilang mga kinakailangang arugain, turuan, palakihin ng nasa katotohanan ni Jesu Cristo, ang kanilang
Tagapagligtas at kanilang Panginoon.

Ang ganitong mga paaralan ay magkakaroon ng malilinaw na katangian.    Hayaan n’yong banggitin ko
ang ilan sa kanila.  Magkakaroon ng malinaw na pangako ng katotohanan:  maka-Biblia, maka-kredo,
kapahayagang katotohanan.  Ang mga pamilyang nais ipalista ang kanilang mga anak sa paaralang ito ay
harapang sasabihan na mayroong malinaw na pangako dito sa kapahayagan ng pananampalataya at
katotohanansa Banal na Kasulatan.  Ang kapahayagan ng pananampalataya ay makikita sa buong
paaralan.  Kung ang isang pamilya ay naghahanap lamang ng mahusay na akademiko na may kaunting
patungkol sa relihiyon, kaagad nilang matutuklasan na hindi ito ang paaralan para sa kanila.  Ang
paaralan ay magiging matapat sa pagtuturo sa mga mag-aaral ng malinaw na katotohanan ng Dios,
upang ang mga mag-aaral ay lubos na maging matapat na tagasunod ni Jesu Cristo.
Ang sinasabi natin dito ay ang Kristiyanong edukasyon ay hindi walang kinikilingan.  Hindi ito isang
paaralan na sinusubukang maging walang kinikilingan sa mga usapin ng katotohanan at walang
kinikilingan sa mga usapin tungkol kay Jesus.  Ang isang Kristiyanong paaralan ay hindi minamaliit ang
kanilang pinaninindigan sa ngalan ng kalayaang akademiko o sa pag-asang marami ang magpapalista. 
Ngunit ang pag-ibig sa maluwalhating katotohanan ng Dios na ipinahayag sa mga Kasulatan at nasasaad
sa maka-Biblia, kredong Reformed ay ipahahayag sa malinaw at bukas na pangako.

Ito ang makakatulong sa paaralan mula sa pagiging walang tinutungo, walang layunin, isang katulad ng
secular na paaralan, na walang katiyakang pinaniniwalaan.  Ang Kristiyanong paaralan ay harapang
isinasaad ang kanyang pinaniniwalaan.
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Ang isa pang paraan ng pagsasabi nito ay ang Kristiyanong paaralan ng tipan  ay yumuyukod sa walang
kamalian at kinasihang Kasulatan.  Kanilang pinaniniwalaan ang ganap na katotohanan ng Biblia, mula
pabalat hanggang pabalat.  Ito ay isinulat na Salita ng Dios.  Sa ganitong paaralan ang katotohanan ng
Biblia ang huhubog sa pagtuturo ng bawat  paksa  at magbibigay ng pang-unawa  sa bawat aspeto ng
buhay.  Sa ganitong paaralan ang Biblia ay magiging pinakamataas.   Sa mga paaralan na ang Biblia ay
hindi batayan ng katotohanan, iminumungkahi sa mga mag-aaral ang maraming impormasyon at palagay
subalit hindi sila binibigyan ng buong pundasyon na kanilang pagtatayuan ng kanilang pag-iisip at
magtatatag sa kanilang buong buhay.  Ang mga mag-aaral sa isang mabuting Kristiyanong paaralan  ay
matututuhan kung ano ang sinasabi ng Biblia, matututuhan ang mabuting aral,  matututuhan ang
kasaysayan ng iglesia, matututuhan ang bawat paksa (panitikan, kasaysaysan, matematika, agham,
musika, sining) kaugnay sa Banal na Kasulatan.

Ang isang Kristiyanong paaralan, higit pa, ay mayroong ganitong katangian, na ito ay naka-sentro sa
Dios.  Ang Kristiyanong edukasyon ay hindi lamang reaksyon sa kawalang-panalangin at kawalan ng Dios
sa mga pampublikong paaralan.  Subalit sa paniniwala sa katotohanan ng Biblia, ang isang Kristiyanong
paaralan ay matapat sa isang maka-Dios na pamamaraan sa buhay at pag-aaral.  Sinasabi ng Biblia na
ang lahat ng bagay ay ginawa para sa kaluwalhatian ng Dios.  Ang nagkakaisang simulain ng kaalaman ay
ang makilala ang Dios at ang Kanyang Anak na si Jesu Cristo, na siyang buhay ng walang hanggan.  Ang
Kristiyanong paaralan ay nagnanais na pakumbabain ang isipan.  Ninanais nitong dalhin ang kaluluwa sa
paggalang sa dakila at sa maluwalhating Dios ng kaligtasan.   Ang pisikal na agham sa ganitong paaralan
ay nagnanais na siyasatin ang pisikal na kalawakan na inanyuan ng kapangyarihan ng Dios bilang
pagpapakita ng Kanyang kaluwalhatian.  Ang buhay agham sa loob ng ganitong paaralan ay pag-aaralan
ang kamangha-manghang pagkakaiba-iba, pagtatayo, at gamit ng lahat ng nilikha ng Dios.  Ang
panlipunang agham at mga wika ay sisiyasatin kung paano tayo tinawag ng Dios upang makipag-ugnayan
sa isa’t isa, ang palakasin ang bawat isa, at ipahayag ang ating kaisipan sa pag-ibig.  Ang sining at musika
sa ganitong paaralan ay magbibigay ng pagkakataon upang tumugon sa kagandahan at sa disenyo na
inilagay ng Dios sa Kanyang nilikha.  Ang lahat ay matutuon sa paghahatid sa mga mag-aaral at sa guro
na mapatayong may kamanghaan  sa Dios at sabihing, “Aking Dios, anong dakila Mo!”

Ang Kristiyanong paaralan, kung gayon, ay hindi isang lugar kung saan ang klase sa Biblia ay nagtuturo
na ang kalawakan ay pinamamahalaan ng kalooban ng Dios, habang ang klase sa agham ay nagtuturo na
ang kalawakan ay kinukontrol ng natural na batas.  Ito ay hindi isang paaralan kung saan ang mga bata
sa koro ay await ng “Marilag na Tagapagligtas, Hari ng sangnilikha,” at pagkatapos sa klase ng chemistry
ay tuturuang itanggi ang Manlilikha sa pamamagitan ng pagtuturo ng ebolusyon.  Ang Kristiyanong 
paaralan ay magsasabi sa mga mag-aaral kung bakit sila nabubuhay, para kanino sila dapat mabuhay, at
anong ibig sabihin ng mabuhay:  ang Dios, at Dios lamang!

Mayroon pang ibang katangian.  Hayaan ninyong sabihin ko ang ilan sa kanila ng pahapyaw lamang.  Ang
ganitong paaralan ng tipan ay hindi magiging pangkaraniwan.  Tatawagin nito ang mga mag-aaral upang
gamitin at linangin ang mga kakayahan at talentong mayroon sila.  Ang paaralan ay hindi basta na
lamang “pahahangalin ang mga bagay” upang maging maayos ang pakiramdam ng mag-aaral sa kanyang
sarili, kundi ang bawat bata ay kakatagpuin ayon sa kanyang kakayahan at tutulungan upang maging
mapagpasalamat sa kung ano ang ibinigay ng Dios sa kaniya at upang gamitin ang ibinigay sa kaniya ng
Dios.  Ang isa pang paraan ng pagsasabi nito ay ang bawat bata ay tuturuan ng ligaya ng pagiging
matapat na katiwala ng kanyang sariling mga kakayahan at talento.

Higit pa, ito’y magiging paaralan na palakaibigan sa mga pamilya.  Ang mga magulang ay malugod na
tatanggapin.  At ang mga magulang ay tatanawin bilang mga pangunahing tagapagturo ng kanilang mga
anak.  Hindi titingnan ng guro ang kanyang sarili bilang kapalit, bagkus mga katiwala, ng mga magulang. 
Ang mga magulang ay magiging sangkot sa  konstruktibo, magulang o hinog, at nakakatulong na paraan,
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upang gawin ang paaralan sa pinakamahusay nito.  Ito ay magiging  katipanan. Ito ay ilalarawan sa
pamamgitan ng pagsasama sama- mapagkumbaba, magalang na samahan, sa pagitan ng tagapangasiwa,
mga guro, mga magulang, at mga mag-aaral.  Ang mga magulang ay makikipag-usap sa mga guro.  At
sila’y sama-samang gagawa.  Sila ay tutungo sa mga field trip kasama ng klase.  Malalaman nila kung ano
ang nangyayari sa kanilang mga anak.

Ang Kristiyanong paaralan, higit pa, ay isa na mayroong dakilang damdamin para sa kabanalan-
kabanalan sa buhay, matapat na pamumuhay-kristiyano para sa kanilang mga mag-aaral at mga guro. 
Ang edukasyon na kanilang ibinibigay ay hindi lamang pagtataguyod, hindi lamang sa mga aklat.  Kundi
kung paanong ang mag-aaral ay makikitungo sa kaniyang kamag-aral.  Ang Kristiyanong paaralan ay
isang lugar kung saan ang ugali ay hinuhubog, kung saan ang mga guro ay nauunawaan na sila ay
magkakaroon ng matinding epekto sa buhay ng kanilang mag-aaral.  At ang mga mag-aaral, mag-aaral
ng tipan, ay kikilos bilang mga kaibigan ng Dios sa isa’t-isa.  Yamang kanilang tinanggap mula sa Dios
ang maluwalhating pakikipagkaibigan kay Jesu Cristo, sila ay tuturuan at palalakasin ang loob upang
mamuhay bilang magkakaibigan.  Sila ay magiging magalangin, maalalahanin, maawain, mabuti sa isa’t
isa.  Ito’y makikita.  Madarama mo ito.  Mamamalayan mo ito sa loob ng paaralan.  Makikita mo na ang
bawat isa sa paaralang ito ay may malasakit tungkol sa maka-Dios na pag-uugali, na ang kanilang mga
buhay ay hinubog para sa karangalan at kaluwalhatian ng Dios.  Iyan ang isang mabuting Kristiyanong
paaralan.

Ito ay ilan sa mga katangian, kung gayon, ng isang Kristiyanong paaralan ng tipan.  Malinaw na pangako
sa katotohanan ng Banal na Kasulatan, naka-sentro sa Dios na katuruan, isang pagsisikap para sa
kagalingan, pakikisangkot ng mga magulang, pansariling kabanalan.

Oo, maging ang pinakamagagaling na Kristiyanong paaralan, na umaabot sa ganitong katotohanan, ay
nagkukulang.  Ngayon, iyong tandaan, kung ikaw at ako ay makikiisa sa ganitong paaralan, ang pagkikiisa
natin mismo ay nangangahulugan na ang Krisityanong paaralang iyon ay hindi magiging ganap.  Ang
dapat lang natin gawin ay tumingin sa ating mga sarili.  Subalit ang mga paaralang ito gayunman ay
pagpapala.  Karapat-dapat sila sa lahat ng pagpapakasakit.  Sila ay malaking kabutihan.  Sa pamamagitan
ng biyaya ng Dios ay nagbibigay ang Dios ng ganitong mga paaralan, na mga dakilang yaman, para sa
atin.  Ipanalangin natin sila.  Ating palakasin silang mga naghihirap sa kanila upang magsumikap na
patunayan na ang paaralan ay tunay ngang paaralang may tipan kay Cristo.  Nawa’y pasaganain tayo ng
ganitong mga paaralan at mga pamilya sa pagtataguyod sa kanila.  At pag-isahin nawa ng Dios ang ating
mga puso bilang mga magulang sa kasabikan at sa ligaya ng pagtuturo sa ating mga anak upang
malaman at upang magtiwala sa Dios.  

_____________________________________

Tayo’y manalangin.

Ama, pinasasalamatan Ka namin sa Iyong Salita.  Sa aming pagsisimula sa panibagong taon ng pag-aaral,
hinihiling namin ang Iyong pagpapala.  Paalalahanan mo po kami bilang mga magulang na ito ang aming
pagkatawag, ang aming karapatan, at aming tungkulin mula sa Dios.  Nawa ang aming mga puso ay
madama ang dakilang pasanin, tulad ng mga binuhay kay Cristo, upang turuan ang aming mga anak ng
Iyong maluwalhating katotohanan.  Dumadalangin kami sa pangalan ni Jesus, Amen.


