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GENESIS 18:19 
"ANG TIWALA NG DIOS SA MGA MAGULANG NA NAGTUTURO SA KANILANG MGA ANAK" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Mayroong talata sa Biblia na sa kabuuan ay kagila-gilalas sa akin.  Ito ay ang mababasa natin sa 
Genesis 18:19 patungkol kay Abraham at kung ano ang sinasabi ng Dios tungkol kay Abraham.  
Basahin natin, “Hindi, sapagkat siya'y (iyan ay, si Abraham) aking (iyan ay, ang Dios) pinili upang 
kanyang tagubilinan ang kanyang mga anak at sambahayan pagkamatay niya, na maingatan ang 
daan ng PANGINOON sa pamamagitan ng paggawa ng kabanalan at kahatulan; upang maibigay ng 
PANGINOON kay Abraham ang ipinangako niya sa kanya.”  Sa talatang iyan, sinasabi ng Dios na Siya 
ay lubos na nagtitiwala kay Abraham, tiwala na tatagubilinan ni Abraham ang kanyang mga anak na 
sumunod sa daan ng Panginoon.  Nagtitiwala Siya na ang magulang na mananampalataya ay 
tuturuan ang kanyang mga anak sa katotohanan ng Kanyang Salita. 
 
Kagila-gilalas ‘yan sa akin.  Para mabasa natin na may tiwala si Abraham na gagawin ng Dios ang 
tama; para mabasa natin ang isang talata kung saan sinasabi ng mananampalataya na siya ay lubos 
na nahikayat na ang Dios ay magiging tapat – ito ay inaasahan, syempre.  Maaari nating ipahayag 
ang ating tiwala sa Dios, na isasagawa lahat ng mabuti Niyang kaluguran at magiging tapat sa atin 
nang walang palya.  Ngunit para kay Jehovah na magpahayag ng tiwala kay Abraham, at si Abraham 
dito bilang ama ng lahat ng mga matapat, sa gayon ay bilang ating ama, ang ama ng lahat ng mga 
sumasampalataya; para magpahayag ang Dios ng tiwalang ito na si Abraham, isang lalaking mahina 
at nahulog na makasalanan, ay isasagawa itong espiritual na pagkatawag ng pagtuturo sa kanyang 
mga anak – iyan ay di pangkaraniwan.  Iyan ay kagila-gilalas.  
 
Si Jehovah ay walang nawawaglit na tiwala.  Si Jehovah ay hindi nagpapahayag ng walang batayang 
tiwala.  Sapagkat ang tiwala ng Dios ay wala kay Abraham, at wala ito sa atin, kundi ito ay nasa tipan 
ng Kanyang biyaya.  Ito ay nasa Kanyang biyaya na gagawa sa kanyang mga dinala sa Kanyang tipan, 
na magiging sanhi upang sila ay maging tapat at mag-uutos sa kanilang mga anak na lumakad sa 
daan ng Panginoon.  Habang nakatingin sa Kanyang biyaya, sinasabi ng Dios na Siya ay may tiwala 
na tuturuan ng mga magulang na mananampalataya ang kanilang mga anak sa daan ng Panginoon.  
 
Ipinahahayag ba ng Panginoon ang ganitong tiwala sa iyo? 
 
Sa linggong ito, marami sa atin ang muli ay nasa panahon ng taon kung kailan ang ating mga anak ay 
magbabalik sa paaralan.  Inyong pagkatawag, bilang mga magulang na mananampalataya, na 
magbigay sa kanila ng Cristianong edukasyon, na bumuo ng mga Cristianong paaralan, at palakihin 
sila sa daan ng Panginoon.  Ginagawa natin iyan dahil ang Dios ay nagtatag ng Kanyang tipan sa atin.  
Kapag itinatag ng Dios ang Kanyang tipan sa atin kung saan ipinagkakaloob Niyang makilala natin 
Siya, mag-aalab din sa ating mga puso na ang ating mga anak ay palakihin sa daan ng pagkilala sa 
Kanya sa lahat ng mga bagay.   
 
Nais kong tawagin ang inyong pansin, kung gayon, sa tiwala ni Jehovah sa mga magulang na 
mananampalataya na turuan ang kanilang mga anak sa daan ng Panginoon. 
 
Ano mismo ang tiwala ni Jehovah?  Ito iyan:  na isasagawa ni Abraham ang pagkatawag na ito 
kaugnay sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan, pagkatawag na, palakihin sila sa daan ng 
Panginoon.  Nabasa natin na ang Dios ay may tiwala na tatagubilinan ni Abraham ang kanyang mga 
anak at ang kanyang sambahayan pagkamatay niya, na kanilang iingatan ang daan ng Panginoon, sa 
pamamagitan ng paggawa ng kabanalan at kahatulan. 
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Ang salitang “tatagubilinan,” na tatagubilinan ni Abraham ang kanyang mga anak, ay medyo 
kapansin-pansin.  Hindi ito karaniwang salita na ibinigay upang ipahayag ang ating pagkatawag 
bilang magulang.  Hahanapin natin ang salitang “turuan,” na nagbibigay-diin sa kaalaman na 
ibabahagi natin sa ating mga anak.  O hahanapin natin ang salitang “sanayin,” iyan ay, palakihin sila 
o alagaan sila, sa daan ng Panginoon.  Dito si Abraham ay sinasabing tatagubilinan ang kanyang mga 
anak at sambahayan pagkamatay niya, upang maingatan nila ang daan ng Panginoon.  Ang salitang 
“tatagubilinan” dito ay nagbibigay-diin sa kaisipan ng awtoridad na ibinigay sa magulang mula sa 
Dios upang turuan ang kanyang mga anak.  Lahat ng pamamahala ay mula sa Dios (Rom. 13), iyan 
ay, ang karapatan na mamuno o magturo.   Ito ay ipinagkaloob lamang sa Dios.  Ngunit ang mga 
magulang, ngayon, sa ilalim ng Dios, ay may karapatan na mamuno, may kapangyarihan na 
magpalaki, na magturo sa kanilang mga anak sa daan ng Panginoon. 
 
Mauunawaan natin kung bakit ganito.  Kung sinabi lamang ng Dios na binibigyan Niya ang mga 
magulang ng kapangyarihang ito, hindi ito magiging sapat.  Ngunit sinasabi Niya sa atin kung bakit 
Niya ibinibigay ang awtoridad na ito.  Ibinibigay Niya ang awtoridad na ito na maaaring palakihin 
ng mga magulang ang kanilang mga anak sa daan ng Panginoon, upang kanilang matagubilinan ang 
kanilang mga anak na ingatan ang daan ng Panginoon.  Kaya ang Dios ay nagbibigay ng awtoridad 
sa mga magulang para sa tiyakang tungkulin na ito:  na kanilang mapalaki ang kanilang mga anak, 
hindi sa daan ng kanilang mga anak, hindi sa sarili nilang daan, kundi sa daan ng Dios.  Kaya, 
kasama sa awtoridad na iyan ay ang pananagutan, sapagkat hindi mo kailanman mababanggit ang 
awtoridad ng walang pananagutan. 
 
Ang isang ama sa tipan, kung gayon, ay hindi lamang isa na pumapalo sa kanyang mga anak at 
sinasabi sa kanila na kapag nahuli niya silang ginagawa ito o iyan, gagawin niya iyan o ito.  Kundi 
ang isang magulang sa tipan ay isang may kaalaman na siya ay may pananagutan sa lahat ng 
kanyang mga gawa sa harapan ng Dios.  At siya ay may pananagutan sa pagpapalaki sa kanyang mga 
anak sa bawat bahagi ng buhay ng batang iyon sa daan na dapat nitong lakaran, palakihin siya sa 
daan ng pag-iingat sa daan ng Panginoon, sa pamamagitan ng paggawa ng kabanalan at kahatulan.   
 
Iyan talaga ang sentro nito.  Ang sentro ng lahat ng pagtuturong pang-magulang ay ito:  mga anak, 
ingatan ninyo ang daan ng Panginoon.  Mga anak, tayo ay mga manlalakbay at mga dayuhan, 
ipinanganak ng biyaya.  Tayo ay naghahanap ng makalangit na kaharian.  Tayo ay nabubuhay sa 
pakikisama ng Dios.  Dapat tayong mabuhay sa malapit na pakikisama ng Dios at dapat nating 
hanapin ang walang hanggang kaharian.  Ang mahalagang bahagi ng buhay na iyan ay pagsunod sa 
Dios sa bwat aspeto ng ating buhay.  Mga anak, sa daan na iyan tayo dapat lumakad.  Dapat tayong 
lumakad sa daan na sinasabi ng Dios sa atin.  Dapat tayong lumakad sa daan na itinuro ng Dios sa 
Kanyang banal na Salita.  Dapat nating matutunan na maging masunurin at dapat nating matutunan 
na makita ang lahat sa liwanag ng Salita ng Dios.  Hindi mo basta na lang masasabi sa iyong mga 
anak na gawin iyan.  Ikaw mismo ang dapat manguna sa daan na iyan.  Dapat kang maging 
halimbawa sa kanila diyan. 
 
Kaya masasabi natin na tinatawag tayo ng Dios upang turuan ang ating mga anak sa landas ng 
Cristianong pamumuhay, sa landas ng Cristianong pagsunod.  Sabi ng Dios, si Abraham ay 
magsasalita sa kanyang mga anak ng mga kahatulan ng Dios na mahuhulog sa mga makasalanan at 
ang mga pagpapala ng Dios na matatagpuan sa daan ng pagsunod at katapatan.  Sabihin mo sa iyong 
mga anak, kung gayon, ang tungkol sa mga bunga at tungkol sa mga kahatulan ng Dios sa daan ng 
kasamaan.  Iyan ay napapanahon.  Ang isang bata ay palaging naaakit sa kumikinang.  Ang isang 
bata ay naaakit sa mga bagay na marangya, sa malaking sanlibutan, sa mga mapaggawa ng 
kasamaan, sa mga karumihan.  Sabihin mo sa iyong mga anak na ang mga kahatulan ng Dios ay nasa 
daan ng mga gumagawa ng masama.  Subalit nakikilala ng Panginoon ang daan ng matuwid.   



 3 

 
Kaya ang hangarin ng ating pagtuturo ay ang matuto ang ating mga anak na gumawa ng kabanalan 
at kahatulan.  Ang gawain ni Abraham ay palaganapin ang praktikal na relihiyon sa kanyang 
pamilya, kabanalan sa kanilang mga buhay – kabanalan sa kanilang mga buhay kasama ng bayan ng 
Dios at kabanalan sa kanilang mga buhay sa harap ng buong mundo, na ang katotohanan at 
kahatulan ng Dios ay magliwanag mula sa kanila. 
 
Nagtitiwala si Jehovah na tatagubilinan ni Abraham ang kanyang mga anak, iyan ay, gagamitin ang 
kapangyarihan na ipinagkaloob ng Dios; nagtitiwalang palalakihin sila ni Abraham sa daan ng isang 
dayuhang manlalakbay, ng anak ng Dios sa lupa; at nagtitiwala na gagawin niya iyan na may 
napakalinaw na pangaral ng mga kahatulan ng Dios sa kasalanan at kasamaan at ang kabutihan ng 
Dios na nahayag sa mga matuwid.  
 
Bakit nagtitiwala si Jehovah na gagawin ito ni Abraham?  Iyan ay mahalagang tanong.  Sa ating 
pagmamataas sasagot tayo na:  “Walang hiwaga tungkol diyan.  Iyan ay maliwanag naman.  Sinasabi 
ng Dios na kung gagawin natin ang ating bahagi, turuan ang ating mga anak, ay gagawin din ng Dios 
ay Kanyang bahagi, pagpapalain ang turo.”  Iyan ay relihiyosong pagmamataas.  Iyan ang 
pinakamalala sa lahat ng pagmamataas. 
 
Hindi, hindi iyan magiging kaginhawahan sa atin.  Hindi iyan maaaring maging kaginhawahan sa 
atin dahil alam natin ang sarili nating kahinaan at ating kasalanan at ang maraming kahirapan at 
mga kabiguan na kasama sa pagtatagubilin sa ating mga anak na ingatan ang daan ng Panginoon.  
Ang isang mananampalatayang ina na nagpapahayag sa pagtatapos ng araw ng kanyang pagkainis; 
ang mag-asawa kasama ang kanilang maliliit na anak, nalalamang ang mga sandaling iyon kapag 
ang lahat ay tila baga nasa kaguluhan – hindi sila makakasumpong ng anumang kaginhawahan sa 
gayong sagot.  Hindi sila makakasumpong ng kaginhawahan sa pagsasabing, “Iyan ay may 
kondisyon.  Sabi ng Dios:  Gawin mo ang iyong bahagi, at pagkatapos gagawin Ko ang Aking bahagi.  
Kaya ito ay nakasalalay na sa atin.”  Hindi tayo makakasumpong ng anumang kaginhawahan sa 
ganyang mga salita.   
 
Ang guro sa Cristianong paaralan na nakatayong matapat sa harap ng mga bata sa loob ng silid-
aralan at, sa pagtatapos ng araw, ay nagtatanong sa kanyang sarili:  “Ano ang mas mabuti pa sanang 
ginawa ko?”  Ang ama sa tipan na nakakakilala sa sarili niyang kasalanan at nakikita ang kanyang 
kasalanan na nauulit sa kanyang mga anak ay hindi makakatagpo ng kaginahawahan sa ganyang 
sagot.   
 
Paano kung gayon makatitiyak ang Dios na ang mga magulang na mananampalataya ay tunay ngang 
tutuparin ang kanilang pagkatawag sa kanilang mga anak?  Ang Dios ay nagtitiwala dahil sa sarili 
Niyang biyaya na ipinagkaloob sa atin bago pa nagsimula ang mga panahon.  Sa II Timoteo 1:9 
mababasa natin, “Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, 
hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya.  Ang biyayang ito 
ay ibinigay sa atin kay Cristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon.”  Sinasabi ng Dios, 
“Sapagkat siya'y aking pinili upang kanyang tagubilinan ang kanyang mga anak at sambahayan 
pagkamatay niya.”  Ang tiwala ng Dios ay nakasalalay dito, na nakikilala ng Dios si Abraham, hindi 
lamang kilala siya o ang tungkol sa kanya, kundi nakikilala siya sa hiwaga ng Kanyang walang 
hanggang biyaya at kaalaman.   
 
Ang pagkakilalang ito ay walang hanggang paghirang ng Dios, na siyang dahilan sa pagnanais ni 
Abraham na tagubilinan ang kanyang mga anak.  Hindi ito isang bagay na may kondisyon.  Hindi 
sinasabi ng Dios, “Palakihin mo ang iyong mga anak sa daan ng Panginoon at pagkatapos ay 



 4 

pagpapalain Kita.”  Hindi, hindi! Sinasabi ng Dios, “Itong lahat ay batay sa Aking biyaya ng 
paghirang.  Sapagkat nakikilala ko ang sariling Akin at dinadala ko sila sa Akin, nalalaman ko rin na 
ang Aking humihirang na pag-ibig ay gagawa sa kanila nitong marubdob na pagnanasa, nitong 
malaking kabigatan, upang turuan ang kanilang mga anak sa daan ng kaligtasan.  Alam Ko na kapag 
Ako ay gumawa sa puso ng mga magulang ng mga hiwaga ng Aking tumutubos na biyaya, ang mga 
pusong iyon ay magkakaroon ng kabigatan para sa kanilang mga anak upang palakihin ang kanilang 
mga anak sa daang iyon ng Panginoon.”  Ang tiwala ng Dios, samakatuwid, ay nasa sarili Niyang 
gawa.  Ang Dios ay magiging tiwala lamang sa sarili Niyang gawa.  Hindi Siya maaaring maging 
tiwala sa gawa ng iba.  Hindi Siya maaaring maging tiwala na ang Kanyang tipan ay matatatag kung 
iyon ay naka-kondisyon sa gawa ng iba, kung ito ay naka-kondisyon sa ambag na dapat gawin ng 
isang tao o isang bagay maliban sa Kanyang sarili.  Tanging ang gawa ng Dios ang maaaring 
matatag.  Tanging ang gawa ng Dios na makapangyarihan at totoo. 
 
Kaya tinatanggihan natin lahat ng pagmamataas.  Tinatanggihan natin ang pagmamataas na 
nagsasabing, “Ginagawa ito ng tao at ginagawa iyan ng tao.  Ipinapangako ito ng Dios at 
ipinapangako iyan ng Dios.  Subalit ngayon ginagawa ito ng tao at ginagawa iyan ng tao, at kung 
ginagawa niya ito, kung gayon ay sinasabi ng Dios, ‘Tutuparin ko ang aking pangako, ngunit itong 
lahat ay naka-kondisyon sa iyong ginagawa.’”  Hindi, iyan ay lumalapastangan sa Dios.  Iyan ay nag-
aalis sa Dios sa Kanyang trono.  Hindi tayo magpapasya sa kung ano ang ginagawa at hindi 
ginagawa ng Dios.  Ang Dios ang nagpapasya kung ano ang ating gagawin at kung magiging ano 
tayo. 
 
Ang kaalaman ng Dios tungkol kay Abraham ay ang kaalaman lamang ng Kanyang 
makapangyarihang biyaya, ang kaalaman ng Kanyang walang hanggang paghirang, at ang kaalaman 
ng Kanyang sariling paunang-pagpapasya.  Sa walang hanggan ay pinili Niya si Abraham at ang 
kanyang mga anak kay Cristo.  At mula sa kaalamang iyan ay niloob Niyang ipakita sa kanya ang 
biyayang iyon at pinakilos ang biyayang iyon sa kanya:  itong pagnanasa na turuan at palakihin ang 
kanyang mga anak.  Ang inyong pagnanasang turuan ang inyong mga anak sa daan ng Panginoon ay 
ang bunga ng kahanga-hangang biyaya ng Dios sa inyong mga puso. 
 
Iyan ang dahilan kung bakit ang Dios ay tiwalang-tiwala. 
 
Sa gayon ay ihahatid din sa atin ng Dios ang pagpapala.  Mababasa natin, “Upang maibigay ni 
Jehovah kay Abraham ang ipinangako niya sa kanya.”  Maraming bagay ang ipinangako ng Dios kay 
Abraham.  Ngunit, pinakamahalaga, sinabi Niya na si Abraham ay pagpapalain.  Pararamihin ng Dios 
si Abraham, at ihahayag ng Dios sa kanya ang mga lihim ng Kanyang tipan at pag-ibig.  Sinasabi ng 
Dios, “Abraham ikaw ay pagpapalain.  Ako’y gagawa sa iyo ng pagnanasa upang sanayin ang iyong 
mga anak.  At sa paraang iyan ng paggawa sa iyo ng pagnanasa na sanayin ang iyong mga anak, 
ihahatid ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na aking ipinangako.  Ikaw ay magiging mapalad.  Iyong 
makikita sa iyong mga anak ang gawa ng Aking biyaya.” 
 
Ipinapahayag ba ni Jehovah ang katulad na tiwala sa iyo at sa akin?  Sinasabi ba Niya sa inyo, “Kilala 
ko sila, na kanilang tatagubilinan ang kanilang mga anak pagkamatay nila na ingatan ang daan ng 
Panginoon.  Mayroon akong nalalaman tungkol doon sa mga magulang na mananampalataya”?  
Kilala mo ba ang iyong sarili bilang di-karapat-dapat na makasalanan, ang layon ng Kanyang biyaya, 
naligtas kay Cristo?  Gumagawa ba ang Dios sa iyo nitong dakilang pagnanasa na turuan ang iyong 
mga anak sa mga daan ng Panginoon?  Kung gayon, itong lahat ay dahil una ka Niyang inibig. 
 
Maging disidido na mahalin Siya.  Maging disidido na maging tapat sa Kanya.  Mabuhay sa 
katiyakang iyon habang inaalagaan mo ang iyong mga anak. 
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Sa gayon ay magkakaroon tayo ng kapayapaan.  Sapagkat ang pag-aalaga sa mga anak kadalasan ay 
gawaing mahalaga sa ating mga puso.  Ito ay isang dakilang gawain.  Ito ay gawaing higit pa sa ating 
mga kamay, higit pa sa ating lakas upang maisagawa.  At wala tayong hatid dito maliban sa sarili 
nating mga kahinaan.  Subalit ang ating tiwala ay nasa Dios – tiwala na Siya na nagpasimula ng 
mabuting gawa ay tatapusin din ang gawang iyon.  At Siya na tumawag sa atin sa isang tungkulin ay 
tiyak na magbibigay sa atin ng biyaya para sa landas na iyon.  Sa gayon ay magiging masigasig tayo.  
At magiging tapat tayo na palalakihin ang ating mga anak sa taong darating sa daan ng Panginoon.  
Magiging matapat tayo na turuan sila, matapat na suportahan at panatilihin ang mga Cristianong 
paaralan kung saan sila ay tinuturuan sa daan ng Panginoon.  At gagawin natin ito dahil sa 
pagpapasalamat, pagpapasalamat sa Dios. 
 
Maging disidido tayo na tagubilinan ang ating mga anak na ingatan ang daan ng Panginoon.  At 
maging disidido tayo na gawin ito dahil sa pagpapasalamat sa Dios sa biyaya na Kanyang ipinakita 
sa atin. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, sa pagsisimula namin sa panibagong taon sa pagtuturo sa aming mga anak sa Cristianong 
paaralan, at sa aming pagkuha sa pagtuturong iyon sa aming mga tahanan, tinuturuan at sinasanay 
ang aming mga anak, kami’y tumitingin sa Iyo para sa pagpapala.  Dalangin namin na maunawaan 
nawa namin na ang pagtuturo sa aming mga anak at ang kanilang edukasyon ay mahalaga, na nasa 
makapangyarihan Mong kamay ang ihanda at hubugin sila sa lugar na sasakanila sa Iyong kaharian.  
Nawa ay hindi manghina ang aming mga puso o biguin kami sa taong ito.  Nawa ay masumpungan 
kaming tapat na nananalangin sa aming mga anak.  Nawa ay masumpungan kaming tapat sa aming 
halimbawa sa harap ng aming mga anak.  At dalangin namin, makalangit na Ama, na sa 
pamamagitan ng mga pagsisikap ng aming pagtuturo, at sa pamamagitan ng pagsisiskap ng 
Cristianong paaralan, Iyong sasanayin ang isang binhi, isang henerasyon, upang makilala Ka, upang 
mahalin Ka, at upang ingatan ang Iyong mga daan.  Sa pangalan ni Jesus kami’y dumadalangin, 
Amen. 

 


