
ay mas lumalago habang nararanasan natin ang Kanyang pag-ibig, 
kasiyahan, kapayapaan, at biyaya. Paano nabago ng katotohanang 
ito ang pananaw mo tungkol sa Diyos at sa pera?

APPLICATION

• Ang lahat ba sa iyo—puso, isipan, kaluluwa, mga pinagkukunan 
ng yaman—ay tapat mong inilalaan sa Diyos? Kasama ang isang 
kaibigan, ipanalangin ngayong linggo na maisuko mo ang lahat-
lahat sa Diyos, at kung hindi mo pa ito nagagawa, manalangin 
at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas. 

• Sa palagay mo, bakit nais ng Diyos na ipagkatiwala sa atin ang 
mga tunay na yaman? Paano mo matitiyak na ginagamit mo 
ang iyong mga pinagkukunan ng yaman nang may malinaw na 
pananaw tungkol sa kaharian ng Diyos?

• Ano ang ilang mga paraan upang magamit mo ang iyong mga 
pinagkukunan ng yaman para sa layunin ng Diyos? Sino ang 
maaari mong pagpalain at bahaginan ng salita ng Diyos?

PRAYER

• Pasalamatan ang Diyos sa pagiging matapat na tagapagtustos 
ng iyong mga pangangailangan. Ipanalangin na ang puso at 
isipan mo ay umayon sa puso at isipan ng Diyos, lalo na sa 
larangang pinansyal at pinagkukunang-yaman.

• Hilingin sa Diyos na buksan ang iyong mga mata sa mga tunay 
na yamang ipinagkaloob Niya sa iyo. Ipanalanging bigyan ka 
Niya ng karunungan upang magamit ang mga pinagkukunang 
ito para sa Kanyang karangalan at mga layunin.

• Ipanalangin na magkaroon ka ng marami pang pagkakataon 
upang maging isang pagpapala sa mga nasa paligid mo gamit 
ang mga pinagkukunang-yaman na ibinigay sa iyo ng Diyos. 
Ipanalanging magbukas ito ng mga pagkakataon upang 
maipangaral mo ang ebanghelyo.
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Ang Matalinong Katiwala

WARM-UP

• Kung hindi problema ang pera, ano ang isang bagay na bibilhin 
o pagkakagastusan mo? Bakit?

• Ano sa palagay mo ang pinakamagandang regalong naibigay 
mo? Magkwento tungkol dito.

• Magbahagi ng isang life hack o paraan na nakatulong sa iyong 
makapag-ipon ng pera.

WORD 8“Nang malaman ng amo ang ginawa ng madayang 
katiwala, pinuri niya ang kanyang katiwala dahil kumilos 
ito nang may karunungan. Sapagkat mas marunong ang 
mga taong makamundo kaysa sa mga taong naliwanagan 
na tungkol sa Diyos. 9Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin 
ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ninyo 
sa mundong ito para kapag naubos man ito ay may 
tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan.” 
^LUCAS 16:8–9

(Basahin din ang ^LUCAS 16:1–7, 10–13.)

Ibinahagi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo ang talinghaga na tila 
kakaiba at naiiba sa iba pang mga talinghaga. Ito ay tungkol sa isang 
madayang katiwala na tinanggal sa trabaho matapos malaman ng 
may-ari ang mga katiwaliang ginagawa niya. Dahil dito, kailangan 
niyang mag-isip at kumilos nang mabilis. Naisip ng madayang 
katiwala na bawasan ang halaga ng utang ng mga tao sa kanyang 
amo, dahil naisip niya na kapag wala na siyang trabaho, sila naman 
ang tutulong sa kanya. Paano tayo matutulungan ng talinghagang 
ito upang makita ang ating mga yaman nang higit pa sa pansarili 
nating paggamit, at sa halip ay maunawaan ang layunin nito para sa 
pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos? Tingnan natin ang ilang mga 
aral na itinuro ni Jesus gamit ang talinghagang ito.

WEEK 3



1 Dapat nating gamitin ang ating mga pinagkukunan 
para sa kaharian ng Diyos.
8“Nang malaman ng amo ang ginawa ng madayang katiwala, 
pinuri niya ang kanyang katiwala dahil kumilos ito nang 
may karunungan. Sapagkat mas marunong ang mga taong 
makamundo kaysa sa mga taong naliwanagan na tungkol 
sa Diyos. 9Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa 
pakikipagkaibigan ang kayamanan ninyo sa mundong ito para 
kapag naubos man ito ay may tatanggap naman sa inyo sa 
tahanang walang hanggan.” ^LUCAS 16:8–9

Ginamit ng madayang katiwala sa talinghaga ni Jesus ang 
kanyang posisyon para gawin ang huling plano niya para sa 
kanyang kinabukasan. Ito ang halimbawang tinutukoy ni Jesus 
nang magsalita Siya tungkol sa katalinuhan. Nais ng Diyos 
na maging matalino rin ang Kanyang mga anak sa paggamit 
ng kanilang posisyon at materyal na mga ari-arian. Ngunit sa 
halip na gamitin ang yaman para sa pansariling pakinabang, 
dapat ay magamit ito sa pag-akay ng mga tao palapit sa Diyos. 
Ang layunin ng ating yaman at mga pinagkukunan nito ay ang 
makapagbigay ng papuri sa Diyos (Mateo 5:16) at madala ang 
mga tao palapit sa Kanya. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin 
ng pamumuhay sa liwanag ng kaharian ng Diyos sa halip na 
mamuhay para sa sarili nating buhay o tagumpay?

 
 

2
Ang pagiging tapat sa maliliit na bagay ay 
humahantong sa pagtanggap ng tiwala para sa mas 
malalaking bagay.
10“Ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay 
mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong 
madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa 
malalaking bagay. 11Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa 
mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng 
tunay na kayamanan? 12At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan 
sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng 
kayamanan na talagang para sa inyo?” ^LUCAS 16:10–12

Minsan, iniisip natin na ang pag-ako ng responsibilidad ay 
nagsisimula lamang kapag marami na ang ipinagkatiwala 

sa atin. Subalit binigyang-diin ni Jesus na dapat mauna ang 
pagiging tapat sa maliliit na bagay bago tayo bigyan ng mas 
malalaking bagay. Sinasalamin ng pag-uugali natin sa kung ano 
ang mayroon tayo, maliit man ito o malaki, kung paano natin 
nakikita ang Diyos. Ipinapakita ng katapatan natin na kinikilala 
nating Siya ang Tagapagtustos ng ating mga pangangailangan, 
at tayo ay mga tagapangalaga ng anumang ibinigay Niya. 
Ang Kanyang mga probisyon ay para sa Kanyang dakilang 
layunin. Habang ginagamit natin ang mga yaman sa mundong 
ito nang may katapatan, ipagkakatiwala sa atin ang tunay na 
yaman na hindi masisira o mananakaw. Paano mo nakita ang 
katotohanan ng prinsipyong ito sa buhay mo?

 
 

3 Ang ating debosyon sa Diyos ay nakakaapekto sa 
lahat ng bahagi ng ating buhay.
“Walang aliping makapaglilingkod nang sabay sa dalawang amo. 
Sapagkat tatanggihan niya ang isa at susundin naman ang isa, 
magiging tapat siya sa isa at tatalikuran ang isa. Ganoon din 
naman, hindi kayo makapaglilingkod nang sabay sa Diyos at sa 
kayamanan.” ^LUCAS 16:13

Kilala ang pahayag na ito sa Bibliya. Ngunit kadalasan, kung 
ano ang nabasa natin, iyon na lamang ang inaakala nating 
kahulugan, at hindi na natin masyadong inuunawa kung ano 
ang tunay na kahulugan nito at kung paano ito nakakaapekto 
sa ating buhay. Ang pagmamahal sa Diyos o sa pera ay hindi 
isang emosyon, kundi isang desisyon—ang mga pinipili at 
ginagawa natin ayon sa ating desisyon. Ang pagmamahal 
sa isang tao o bagay ay nangangahulugan ng pagpili rito sa 
kabila ng iba pang mga pagpipilian. Ang pangunahin nating 
minamahal ay makikita sa mga pinipili at ginagawa natin. Dapat 
nating suriin ang ating mga sarili: Ginagamit ba natin ang 
ating mga pinagkukunan ng yaman para sa Diyos o para sa 
makamundong kapakinabangan?

 
 

Sa patuloy nating paglalaan ng ating mga sarili sa Diyos, sa huli ay 
ipagkakaloob Niya ang higit pa sa kailangan natin. Ang ating buhay 


