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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 16:2

"Magbigay Sulit Sa Iyong Pagiging Katiwala”

ni Rev. Carl Haak

Ang anak ng Dios sa sanlibutang ito, kahit pa siya ay namumuhay sa kanluran ng Michigan na may apat
na mga anak na ngayon ay tinanggal sa trabaho, o kahit pa siya ay namumuhay sa Valor, India at
mapagpasalamat sa makina na gumigiling ng bigas at namumuhay sa isang basahan, ang anak na ito
ng Dios ay nabubuhay sa iisang pananampalataya:  Nalalaman ng aking Ama kung ano ang aking
pangangailangan.

Sa pagpapa-ulan ng Dios ng mana mula sa langit para sa Israel sa loob ng apatnapung taon, at
pagpapakain ng dalawang milyong katao sa isang araw, ay gayondin ang Dios ay nangako na igawad
sa bawat isa na Kanyang mga anak ang pangangailangang sapat sa isang araw.  Ang mga anak ni
Israel ay kailangang lumabas at pulutin ito.  Hindi ito inilagay ng Dios sa kanilang lalagyan o sa kanilang
bag.  Tinawag sila ng Panginoon upang humayo at magtipon ng mana.  Binigyan sila ng sapat sa araw
na iyon.  Kanyang inihatid ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, kaya tayo ay malaya mula sa
pagkabahala.  Ito ang panlaban sa madalas nating pagre-reklamo patungkol sa panlupang mga
pangangailangan.

Subalit ang ating hinihingi, Bakit hindi kaya mag-imbak ang Dios ng mga bagay na panlupa para sa
atin?  Bakit hindi na lang Niya inilatag ang lahat?  Bakit hindi Niya ipakita sa atin na sa 2015 tayo ay
magkakaroon ng mga sumusunod na pag-aari?  Bakit pa kailangang ito ay pang araw-araw?  At ang
tugon ng Kasulatan ay ang matuto tayo na magtiwala.  Ang tao ay hindi lang mabubuhay sa tinapay,
kundi sa bawat salita na lumalabas mula sa bibig ng Dios.  Siya ang Jehovah-nissi, ang Panginoon na
siyang magkakaloob.

Tayo rin ay dapat tingnan ang mga bagay na panlupa ng gayong paraan.  Dapat nating tingnan muna
ang krus.  Tayo ay tumitingin sa job market o sa Wall Street.  Subalit tayo ay tumitingin sa walang
katapusang biyaya at ng lubos na kapatawaran na ibinigay sa atin kay Jesu Cristo.  Ating natatandaan
ang mga salita ng Mga Roma 8:32:  “Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak... hindi naman
ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay?”  Ibibigay sa akin ng Dios ang aking
kailangan upang paglingkuran Siya.  At kung ako ay hindi na ayon sa Kanyang kalooban, ako ay
tinawag upang paglingkuran Siya sa mundo, pagkatapos ay dadalhin Niya ako sa langit.

Kaya naman, ating tiningnan kung ano ang ibinigay sa atin ng Dios ngayon at ating pinapasalamatan
ang Dios at tayo ay nagtitiwala sa Kanya na ipagkakaloob ang ating mga pangangailangan.

Ating titingnan ngayon ang katanungang,  “Paano natin tatanawin at gagamitin ang salapi at ang mga
bagay na ibinibigay sa atin ng Dios?”  At pagkatapos ating haharapin ang isa pang prinsipyo ng Salita
ng Dios.  Ang prinsipyong ito na ang Dios lamang ang nag-iisang nagmamay-ari ng lahat ng mga
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bagay, at tayo ang Kanyang mga katiwala na may pananagutan.  Dahil ang Kanyang pangalan ay hindi
lamang Jehovah-nissi, ang Panginoon ang magkakaloob, kundi ang Kanyang pangalan din ay Adonai;
Ang Kanyang pangalan ay Jehovah-Sabaoth.  Siya ang Panginoon ng mga hukbo.  Kanyang ibinibigay
ang lahat ng mga bagay sa atin na may layunin:  na ating gamitin ito upang maligayahan, maglingkod,
at luwalhatiin Siya.  Ating sasabihin, “Ang aking pananalapi ay isang personal na usapin.  Hindi ko
hinihingi sa iyo na patakbuhin mo ang aking pananalapi.”  Subalit pinangangasiwaan ng Dios ang lahat
ng bahagi ng ating buhay:  pag-aasawa, pakikipagtalik, pangangalaga sa katawan, ang iyong puso, at
kung ano ang nasa puso mo, galit, at pagkamakasarili.  Pinangangasiwaan ng Dios at sinusupil ng Dios
ang lahat ng mga bagay.  Gayon din ang iyong salapi.  At palagi tayong tinatawag ng Dios na umayon
hindi sa sanlibutang ito, kundi sa pagbabago ng ating mga isipan, na tayo ay makapamuhay sa
kaluwalhatian ng Dios.

Tayo kung gayon, at tinawag upang maging mga katiwala sa lahat ng mga bagay na ibinibigay ng Dios
sa atin, laging handa na managot sa Kanya.

Ating mahahanap ang katotohanang ito sa Lucas 16:2, kung saan ang Panginoon ay nangusap ng
talinghaga ng “Hindi Tapat na Alipin.”  Nalaman dito ng isang panginoon na ang kanyang alipin ay
nagsayang ng kanyang kabutihan.  Ating mababasa sa talatang 2 ng Lucas 16:  “At tinawag niya siya
[ito ay ang kanyang alipin], at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo?  magbigay
sulit ka ng pagiging katiwala.”  

Pagbibigay sulit ng iyong pagiging katiwala.  Ang unang bagay na dapat nating makita sa mga salitang
iyon na tunay ngang ang Dios ay ang soberano nagmamay-ari at namamahagi ng lahat ng mga bagay.
Ang hinihingi ng mayamang lalaki sa kanyang katiwala ay,  “Ano itong narinig ko tungkol sa iyo?  Ikaw
ay inakusahan ng pagsasayang ng aking mga kabutihan.”  Ang Dios ang may-ari ng lahat ng mga
bagay.  Siya ang soberanong mag-ari.  Ano ang ibig sabihin nito?  Ang salitang “soberano” ay isang
salitang ating pinahahalagahan.  Ibig sabihin nito na ang Dios ang Hari.  Ating ipinapahayag mula sa
Kasulatan na ang Dios ay soberano sa ating kaligtasan.  Mula sa simula hanggang sa katapusan, wika
ni Jonas mula sa tiyan ng balyena (Jonas 2:9),  ang kaligtasan ay nasa Panginoon.  Ang ating kaligtasan
ay nagsimula sa Panginoon sa kawalang hanggan, sa Kanyang malayang biyaya ng paghirang.  Mga
Roma 9:16,  “Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Dios na naaawa.”

Ang pagiging soberano ng Dios sa kaligtasan ay nagpatuloy sa Kanyang pagbibigay kay Jesu Cristo at
sa pagsusugo sa Kanya sa sanlibutan upang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan.  Sinabi ni
Jesus,  “Ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa na ibinigay sa akin ng Ama.”  Ang
pagka-soberano ng Dios sa kaligtasan ay may kasunod na Kanyang pagtawag sa atin kay Jesu Cristo
sa pamamagitan ng Kanyang hindi matatanggihang biyaya,  “Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama,”
wika ni Jesus,  “ay magsisilapit sa akin”  (Juan 6:37).  Ang Dios samakatuwid, ay soberano sa
kaligtasan.  Kanyang ibinibigay ito at Kanyang sinusupil ito ng lubos.

Atin ngayong isasalin ang katotohanang ito ng pagka-soberano ng Dios sa kaligtasan patungo sa
daigdig ng salapi at mga bagay.  Hindi lang natin dapat sabihin na,  “Ang Panginoon ay soberano sa
aking kaluluwa.”  Subalit dapat tayong magpatuloy sa pagsasabing,  “Ang Panginoon ay ang soberano
ng aking mga kamay at ng aking mga tinatangkilik at ng lahat ng bagay.  Siya ang may-ari ng lahat.
Lahat ng mayroon tayo ay lehitimong pag-aari ng Dios.  Kanyang hawak ang titulo ng lupain, ng
tahanan, at ng mabubuti – sa lahat ng mga bagay.  Kanyang ginawa ito dahil Kanyang nilikha ang mga
ito (Gen. 1:1):  “Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.”
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Walang anomang talata sa Biblia na nagsasabi na ang Dios ay nagbabala sa anomang bahagi ng kung
ano ang Kanyang nilikha sa tao.  Sinabi ni Jesus, sa Mateo 5:45, tungkol sa dakilang pinagmumulan
ng buhay ng sangkatauhan,  “Sapagka't pinasisikat niya ang kaniyang araw... sa mga ganap at sa mga
hindi ganap.”  Hindi sinabi ni Jesus na, “Sapagka’t pinasisikat ang araw,”  kundi sinabi Niya “Pinapasikat
ang kanyang araw.”  Pag-aari ng Dios ang araw sa mga kalangitan.  Haggai 2:8,  “Ang pilak ay akin,
at ang ginto ay akin, sabi ng PANGINOON ng mga hukbo.”

Aking natatandaan ito bilang isang bata pa, ang aking  mga kamay ay napapalo kapag aking kinukuha
ang hindi sa akin, na pag-aari ng aking mga kapatid.  Gayon din sa pagbagsak ng ekonomiya, tayo ay
nagpapasimulang mag-isip na ang mga bagay na ito ay sa atin at ating naabot ng higit pa – pinapalo
ng Dios ang ating mga kamay.  Kanyang ipinapaalala sa atin na ang lahat na sa atin ay may tatak ng
pag-aari ng Dios.

Ito ang maging dapat matibay na paniniwala ng ating mga puso.  Hindi lamang karunungan sa
pag-iisip, hindi isang galit na kapahayagan, kundi isang nagagalak na pagdiriwang.  Ating mababasa
sa Mga Awit 24:1, 2,  “Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito; ang sanglibutan, at silang
nagsisitahan dito.  Sapagka't itinatag niya sa ibabaw ng mga dagat, at itinatayo sa ibabaw ng mga
baha.”  Nagagalak na ipinahayag ng mang-aawit na ang lupa ay sa Panginoon.  Ang kalubusan ng
sanlibutan ay sa Panginoon dahil Siya ang Nag-iisang nagtatag nito, inilagay ito sa ibabaw ng mga
karagatan at itinatag ito sa ibabaw ng mga baha.

Ano sa palagay mo ang tungkol sa iyong salapi?  Tungkol sa mga bagay?  Tungkol sa iyong katawan?
Paano mo iniisip ang gayong mga bagay bilang isang kabataan?  Ikaw ba ay naniniwala na sila ay sa
iyo?  Iyo bang sinasabi,  “Sa akin”?  Sinasabi mo lang ba, “Marami pa sa pinagmumulan nito”?  Aking
ipinapayo na atin lahat inaangkin kung ano ang kinakatawan ng ating ari-arian:  ang bonds, ang bank
account, ang pilak at gintong barya, lahat ng bagay na kumakatawan sa halaga – na ating inaangkin
ang lahat ng mga bagay na ito at inilalagay ito sa lamesa, inilalagay ito sa sobre at may kasamang itim
na panulat na ang nakasulat sa sobre:  “Pag-aari ng Dios.”  At dapat gawin natin ito nang may
kagalakan at pagdiriwang, hindi sa sama ng loob;  dahil kapag ginawa natin ito ng may
pagkamakasarili, ating ipinapahayag na may dios-diosan sa ating mga puso.  Ibinigay ng Dios sa atin
ang lahat ng mga bagay, subalit ang mga ito ay hindi atin.

Ang Dios samakatuwid, ay hindi lamang soberanong nagma-may ari ng lahat ng mga bagay, kundi Siya
rin ay namamahagi ng lahat ng mga bagay.  Kanyang ibinibigay sa lahat kung ano ang mayroon sila,
wika ng mang-aawit sa Mga Awit 104.  Gumagamit siya ng kaparaanan.  Gumagamit Siya ng pamana,
binili, iba’t ibang ekonomiya, at mga pamahalaan.  Subalit, anopaman, ito ay ang Panginoon na siyang
soberanong namamahagi ng Kanyang kabutihan.  Ating mababasa sa aklat ng Mga Kawikaan (22:2),
“Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapuwa: ang Panginoon ang May-lalang sa kanilang
lahat.”   Ang mayaman at ang dukha, ang Dios ang gumawa sa kanila.  Ang isang tao ay magiging
mayaman.  Siya ay namuhunan sa tamang panahon sa Microsoft, Facebook, o sa Google.  Ating
sasabihin, “Oh siya ay nasa tamang lugar at tamang panahon.”  May iba naman na naghahanap-buhay.
Siya ay masipag, siya ay maingat, gumagawa siya ng mahabang oras.  Subalit ang unos at hangin ay
dumating at winasak ang lahat ng kanyang ginawa.  Nakikita niyang ang lahat ng kanyang puhunan
at lahat ng kanyang ari-arian ay magiging masama.  Ang Dios ang naghahari sa lahat ng mga bagay
na ito.  Ang mayaman at ang dukha, wika ng Mga Kawikaan, ay kapwa nagkakasalubong.  Sila ay
nagkakaugnayan.  Sila ay nagkakabanggaan.  Nariyan ang panustos at pangangailangan.  Mayroong
nagpapagana ng ekonomiya.  Subalit ang Dios ang Siyang soberanong may kontrol sa lahat ng mga
bagay at nagkakaloob sa bawat isa ayon sa Kanyang kasiyahan.  1 Samuel 2:7,  “Ang Panginoo'y
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nagpapadukha at nagpapayaman: Siya ang nagpapababa, at siya rin naman ang nagpapataas.”  Anong
mayroon ka, na hindi ibinigay sa iyo?

Narito ang prinsipyo:  Ang Dios ang soberanong nagmamay-ari at soberanong namamahagi ng salapi
at mga bagay.  Kapag ating sinasabi,  “Sa akin,” dyan ating itinatanggi ang nabubuhay na Dios.  Hindi,
ang lahat ay sa Dios.  Ang sa atin ay ang responsibilidad.

Ngayon sa talinghaga na aking pinapatungkulan, ang talinghaga ng hindi makatarungang katiwala,
ipinaliwanag ni Jesus ang ating katayuan tungkol sa salapi at mga bagay ay isang ipinagkatiwala.
Dapat tayong handa na managot sa ating pagiging katiwala.

Minsan pa, sinasabi ng pagiging katiwala tungkol sa Dios na Siya ay kahanga-hanga at isang
mapagbigay na Dios.  Siya ay hindi mabagsik.  Ibinibigay Niya sa atin ang lahat ng mga bagay, wika
ng Kasulatan.  1 Timoteo 6:17 sinasabi na binibigyan tayo ng Dios ng lahat ng masaganang mga bagay,
upang magalak.  Ikinalulugod ng Dios na ipagkatiwala sa ating pangangalaga ang Kanyang mga gawa
upang tayo ay maligayahan sa mga ito at maluwalhati Siya sa kanila.  At binibigyan Niya tayo ng isang
tiyak na kalayaan ng pagkilos, upang ating magamit ang mga ito ayon sa ating kakayahan sa Kanyang
mabuting pakinabang.  Binibigyan tayo ng Panginoon ng kagalakan at ng pagkakataon upang
pangalagaan para sa Kanyang panlupang mga bagay, at gamitin ang ating lakas, ating mga talento,
at ating karunungan.  Hindi natin sinasabi sa isang bata na may maruming silid,  “Kailangan mong
matuto na maging responsable para sa lahat ng mga bagay na pag-aari mo.”  Kundi ating sinasabi sa
bata,  “Dapat kang maging responsable na alagaan ang mga bagay ng Dios.”

Ang katiwala kailanman ay walang karapatang ariin ang karapatan ng may-ari.  Halimbawa ikaw ay
nagpunta sa isang bakasyon sa panahon ng tag-araw, at gusto mo na may taong mangangalaga ng
iyong bahay:  pagkakain sa aso, diligan ang mga halaman, at kumuha ng mga sulat.  Sasabihin mo,
“Maaari kang tumira sa aking bahay.  Maaari kang matulog sa aking kama.”  Subalit sino ang pipiliin
mo?  Pipiliin mo ang taong responsable at matapat sa iyo, na siyang gagawa para sa iyong
kapakinabangan.  Kung may pagtagas ng tubig sa ilalim ng iyong bahay habang wala ka, o kung inihaw
sa lutuan ay masunog at mapuno ng usok ang bahay, inaasahan mo siya na gagawin ang hakbang na
gagawin mo rin kung naroon ka, dahil alam niya na paparating ka na at ito ay iyong bahay.

Gayon din ang pagiging katiwala ay maisasagawa sa karunungang ito ng anak ng Dios na ang lahat ng
mga bagay sa buhay na ito na ipinagkatiwala sa atin ay hindi sa atin, kundi ito ay pananagutan natin
sa ating Panginoon.  Ibig sabihin dapat nating malaman ang kalooban ng ating Panginoon, na tayo ay
dapat may batayan kung ano ang nais Niya sa atin na lagyan ng ating puhunan, kung paano Niya nais
sa atin na pangasiwaan at gamitin ito sa Kanyang kabutihan.  Doon tayo ay magiging matapat,
hinahanap muna ang kaharian ng Dios at ang katuwiran nito.  D’yan tayo magiging malakas, hindi
tamad.  Hindi rin tayo magiging makasarili, palaging ang itinatanong kung paano natin magagamit ang
mga bagay na ito para sa ating kasiyahan, subalit tayo ay masisiyahan sa paggamit nito para sa
paglilingkod sa Dios, para sa kaluguran ng Dios, para sa pagsulong sa Kanyang kaharian, para sa
kabutihan ng Kanyang iglesia, para sa kabutihan ng pagtuturo at edukasyon ng ating mga anak, para
sa pagpapalaganap ng Kanyang Salita sa misyon, para sa paggamit at pagtulong sa dukha.  Ito ay
nagiging mahalaga, na may malalim na paniniwala.  Hindi lang gumagawa ang Dios ng Siya lang ang
makakaunawa, kundi Kanyang ipinagkatiwala ang mga ito sa akin bilang isang katiwala.  Ang iyong
pag-aari, ang iyong salapi, ang iyong lakas, ang iyong panahon, ang iyong mga talento – lahat ng mga
ito ay ibinigay sa iyo ng Dios.
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Bilang mga anak ng Dios, ito ay higit pa dito.  Ating ipinapahayag na ang espiritual na mga bagay, ang
mahalagang pamana ng katotohanan ng evangelio, ay ipinagkatiwala sa ating pangangalaga.  Kaya
naman, dapat tayong panghawakan ng mahigpit sa pananampalataya, sa pananampalataya ng Banal
na Kasulatan na may katapatan.  At tayo ay dapat handang humayo.  Tayo ay dapat may
pagsusumigasig para ikalat ang evangelio.  Ibig sabihin ang lahat ng ating ginagawa ay gagawin para
sa kaluwalhatian ng Dios.  Ang Reformed na Cristiano ay may iisang pamumuhay.  Wala siyang
relihiyosong pamumuhay, at isang propesyonal na pamumuhay.  Siya ay may isang buhay.  At ito din
ay kapag may kinalaman sa kanyang pananalapi.  Lahat ng desisyon sa pananalapi ay may espiritual
na dimensyon.  Nagsasabi sila sa iyo ng isang bagay sa atin.  Makikilala mo ang isang tao sa kanyang
klase ng pananalapi.  Ikaw ba ay may tseke?  Ikaw ba ay may cerdit card?  Ito ay nagpapatotoo sa
iyong espiritual.  Ipinapakita nito ang sarili mo, at ipinapakita nito ang lahat ng pinahahalagahan mo.
Hindi mo kailangang ipakita ito sa iba.  Ipakita mo ito dapat sa Dios.  Ipinapakita nito kung ano ang
una sa iyong buhay.

Samakatuwid, ang una sa atin ay iba kaysa sa sanlibutan.  Ang sanlibutan ay gumagamit ng
makamundong mga bagay.  Para sa kanilang sarili.  Ang anak ng Dios ay gumagamit ng
maka-mundong mga bagay para sa kasiyahan ng Ama at para sa kaluwalhatian ng Ama.

Pananagutan mo ang ipinagkatiwala sa iyo.  Lahat ng ating ginagawa ay dapat ginawa nagpapaisip sa
atin na ating pananagutan sa Dios ang ating nagawa.

Maraming magiging katiwala sa huling mga panahon na maaabutan na hindi handa;  madadatnan sila
na gumagawa ng kasamaan.  Dapat nating tanggapin ng seryoso ang ipinagkatiwala sa atin, gaya ng
ginawa ng Dios.  Tinatanggap ng Dios ang paggamit ng salapi at mga bagay na Kanyang ipinagkatiwala
sa atin, dahil ang pinagkatiwalaan sa salapi at mga bagay ay naglalarawan sa ating pagiging katiwala
sa ibang mga bagay.

Sa Lucas 16:10 sinabi rin ng Panginoon,  “Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa
marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami.”  Ang pagiging katiwala
sa panlupang mga bagay ay ang palatandaan ng katapatan sa dakilang mga bagay.  Kung paano mo
ginamit ang iyong salapi ay larawan ng iyong malalim na kaasalan sa Dios.

Handa ka ba?  Handa ka ba ngayon na magbigay pananagutan ng iyong pagiging katiwala?
Nananalangin ka ba sa bawat araw na iyong magamit ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo – salapi,
pag-aari, tahanan, sasakyan, katawan, mga talento – bilang Kanyang kagalakan at matapat na katiwala,
naghahangad sa parangal ng Amang nasa langit sa lahat ng iyong ginagawa?

_________________________________

Manalangin Tayo.

Ama, dalangin namin na Iyo pong Salita ay pumasok sa aming mga puso na kami ay maging
mapagpakumbaba sa harapan nito, na kami ay maging matalino, matapat, at masipag na katiwala ng
Iyo pong mga bagay.  Panalangin namin sa pangalan ni Jesus, Amen.


