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Pamagat: Ang Katiwalang Hindi Matuwid 

 

Texto: Luke 16:1 “And He said unto his disciples, there was a certain rich man, which had a steward; and 

the same was accused unto him that he had wasted his goods.” 

 

 Pagsasalin: Sinabi rin ni Niya sa Kanyang mga alagad, “May isang mayaman na tao na may 

 isang katiwala, at isinumbong sa kanya na nilulustay ng taong ito ang kanyang mga kayamanan. 

  

Panimula: 

1. Ito ang patungkol sa “Parable of the Unjust Steward.” – Ang insang steward ay “manager.” 

2. Kapag sinabing “unjust” ang ibig sabihin ay hindi siya “matuwid” o hindi tama ang ginagawa. 

3. Ginamit ng Panginoon ang pagtuturo na tinawag na “Parable” – Parabola – isang istorya upang 

maituro ang espirituwal na aralin o leksiyon. 

4. Gagamitin ito ni Jesus para turuan niya ang Kanyang mga discipulo na magtiwala sila sa Kanya 

lamang at hindi sa iba – upang sila ay manga-ligtas sa kapahamakan. 

5. Ang ayaw – ay wala nang iba pang pweden asahan kundi ang kanilang mga kaibigan, kamaga-

anak, sarili – sarailing kakayahan, kayamanan, kalakasan – at sila ay mauuwi sa maling lugar. 

(v.9). 

 

I. Ano ang laman ng Kwento ni Jesus: Ang Tusong Katiwala: 

A. Hindi ito tunay na nangyari sa buhay. Ito ay kwento lamang upang ituro sa atin ang isang 

napakahalagang pangangaral patungkol sa buhay na walang hanggan. 

B. Sa kwento, itinatanggal ng taong mayaman ang kanyang katiwala dahil sinisira niya ang ari-

arian o mga kayamanan ng kanyang amo. Sinabihan siya na tatanggalin siya sa kanyang 

pwesto. At dito nagsimula siyang mag-isipip kung ano ang pwedeng niyang gawin para kahit 

na tanggalin siya sa pwesto ay makakapasok naman siya sa pabor ng iba. 

C. Tinawag niya ang mga may utang sa kanyang amo. At pinatawad niya sila. 

 C.1.  Isang daang banga ng langis (langis ng olibo – Olive Oil). 4 Mil. Pesos/mga $750K. 

 C.2.  Isang daang sako ng trigo (mga 70,560 pesos – mga $1,300; 20% off – 54P/1,004. 

 C.3.  Maraming pa siyang tinawag na mga may utang. 

D.  Dito siya pinuri ng ama dahil kumilos siya na may karunungan (v.8) – gayon pa man mali 

siya at tiyak na pinakawalan siya ng kanyang amo. (Inalisan ng trabaho). 

E.  Itong ginawa ng tusong katiwala ay mas matino kaysa sa mga anak ng liwanag. 

 E.1. Ang mga anak ng liwanag ay gaya ng maraming mga relihiyosong tao. 

 E.2. Alam nila ang lahat ng patungkol sa Dios, pero hindi nila binubuo ang kanilang 

 tiwala sa Dios. 

 E.3.  At dito sila ay daig pa ng mga makamundong tao – kasi ang makamundong tao ay 

 umaasa sa tulong ng mga makamundong tao. 

 

II. Ang Nakakatakot na Hamon ng Panginoong Jesus: 

A. Ang v.9 ay isa sa pinaka nakakatakot na versiculo sa buong Biblia. 

B. Hinihikayat ni Jesus na ang mga makamundong tao ay bumuo ng kanilang pananampalataya 

sa mga may kakayahan sa mundong ito (tila para sila ang mga relihiyosong tao na umaasa sa 

maling tagapagligtas – diyos-diyosan, santo, mga rebulto). 

C. Sige, tumawag ka sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, sa iyong relihiyon, tutulangan ka 

nga nila, pero sasama ka sa kanila. Tatanggapin ka nga pero hindi sa tanahan ng Dios Ama, 

kundi sa tahanan ng mga liko, tatanggapin ka sa walang hanggang tahanan ng sanglibutang 

madilim at liko. 

 

III. Ang Ebanghelyo ng Panginoon: 

A. Huwag kang umasa sa mga maling paniniawala o pamamaraan ng tao. 

B. Umasa ka kay Jesus-Cristo lamang. Magsisi ka at sumampalataya sa Kaniya lamang. 

C. At dadalhin Ka Niya sa tahanan ng Kanyang Ama. (Jn. 14:1-4). 
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