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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 11:4 (b)

“Ang Panalangin ng Cristianong Kawal”

ni Rev.  Rodney Kleyn

Tayo ay nasa digmaan.  Ang gayon ay mga nakakatakot na salita, mga salitang naglalagay ng kilabot
at pagkatakot sa mga puso ng sinumang tao.  Ang katotohanan ng digmaan ay gumigising sa isang
bansa.  Inilalagay nito ang tao sa matinding paghahanda.  Ginugulat sila tungo sa kamalayan.

Mga minamahal na mga mananampalataya, tayo ay nasa digmaan.  At ang digmaang ito ay
malayung-malayo sa kalupitan ng maka-mundong pakikidigma.  Ang kaaway ay mas malakas kaysa sa
anumang maka-mundong hukbo.  Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo,
kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang
ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan (Efeso 6:12).

Tayo ngayon ay dadako sa pang-anim at huling petisyon sa Lord’s Prayer, na itinuturo sa atin upang
ipanalangin,  “At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami (mula) sa masama.”  Upang
unawain ito, dapat nating makilala ang katotohanang ito, na tayo ay sangkot sa isang espiritual na
labanan.  Ang petisyong ito ay isang panalangin para sa mga kawal o sundalo na nasa labanan.  Ito ay
ang panalangin ng bawat Cristiano, sapagkat ang bawat Cristiano ay isang kawal.

Ang digmaang ito ay umiiral dahil sa matinding away, ng malaking espiritual na pagkakalayo, na ginawa
ng Dios sa pagitan ng Kanyang mga pinili at ng sanlibutan.  Ipinanawagan na ng Dios ito mula pa sa
simula.  Pagkatapos na pagkatapos ng pagkakahulog sa kasalanan nina Adan at Eba, sa Genesis 3:15
sinabi ng Dios kay Satanas:  “Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapoot sa isa’t isa, at sa iyong
binhi at sa kanyang binhi.”  Dito sinabi sa atin ng Dios kung paano natin titignan ang kasaysayan –
bilang isang mahabang digmaan sa pagitan ng dalawang mga hukbo.  At ang bawat lalaki, babae, at
bata ay maninindigan alinman sa hukbo ni Cristo, na kalaban ni Satanas at ng sanlibutan, o kasama ni
Satanas na kumalaban sa Dios.  Kaya, una sa pag-unawa sa petisyong ito, ating kinikilala na tayo ay
nasa digmaan.

Pagkatapos, pangalawa, ating kinikilala ang ating mga kaaway.  Kinikilala ito ng Biblia bilang diablo,
ang sanlibutan, at ang ating sariling laman.  Ang diablo ang pinaka matinding kaaway ng Dios.  Siya
ay isang  mabangis at isang napakalupit na kaaway.  Siya ay inilarawan ng Kasulatan na isang dakilang
pulang dragon.  Siya ang nag-iisa na siyang itinapon ng kalangitan.  Pagkatapos na pagkatapos
sinimulan niya ang kanyang pagsalakay sa tao, kina Adan at Eba, sa hardin.  Ang kasaysayan ng
sanlibutang ito ay pagtatangka ni Satanas na labanan ang Dios sa pamamagitan ng pagdadala sa mga
pinili ng Dios, mga kawal ng Dios, palayo mula sa paglilingkod kay Cristo upang paglingkuran siya.
Nasisiyahan so Satanas sa pagbagsak ng mga pinili ng Dios.
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Sa kanyang pagsalakay, may dalawang malalakas na kakampi si Satanas.  Nariyan una, ang sanlibutan.
Ang tinutukoy na sanlibutan ay ang kabuuan ng masama, mga taong hindi pa nabubuhay ang kaluluwa,
silang mga hindi nagpapasakop sa salita at paghahari ng Dios, bagkus ay nasa ilalim ng pagmamahal
ni Satanas, na ang layunin ay ibagsak ang iglesia at ang mga pinili ng Dios sa pamamagitan ng pag
atake sa kanila.  Ito ay totoo.  Makinig ka sa pangungutya ng sanlibutan laban sa iglesia.  Iyong
mapapatunayan ang pagkadi-pagbibigay ng sanlibutan para sa salita ng Dios, at sa kanila na naniwala
dito.  Ang gayon ay bahagi ng matinding pakikipaglabang ito.  Ito ang ipinupukol ng sanlibutan na mga
sandata sa iglesia, pinagtatangkaang dalhin sa pagkabagsak ang mga pinili ng Dios.

Pagkatapos, ang sanlibutang tinutukoy din ay ang lahat ng mga bagay na katanggap-tanggap sa mga
masasama at doon nasusumpungan nila ang kasiyahan, na mga bagay na laban sa sanlibutan at sa
kalooban ng Dios at mga hindi katanggap-tanggap sa Kanya at mga kasuklam-suklam sa Kanya.  Ang
mga ito ay mga masasamang kaugalian.  Ang mga ito ay mga masasamang libangan.  Ang mga ito ay
ang mga masasamang pamamaraan ng buhay.  Ang tinutukoy na sanlibutan ay ang buong pilosopiya
at direksyon ng mga sangkatauhan na binabalewala ang Dios at ang Kanyang salita.

Subalit ang diablo ay may iba pang kakampi, isang mas malakas na kakampi na nasa atin.  Ito ay ang
ating lumang pagkatao ng kasalanan, ang ating makasalanang-likas, na palaging nasa atin, hanggang
sa araw na tayo ay mamatay.  Ang ating sariling laman ay kasali sa labanan laban sa atin.  Ang ating
sariling likas na puso na nagmamahal ng mga bagay ng sanlibutang ito, nagmamahal sa daan ng
kasalanan.  Ang ating sariling likas na paghahangad at pagkahilig ay para sa sanlibutan at sa
pamamaraan nito ng pamumuhay.  Ang pinakamatinding labanan ay nasa ating laman.  Doon
nanggagaling ang kaaway na may matinding lakas na sinusubukan tayong ibagsak.

Kaya ating kilalanin na tayo ay nasa digmaan.  Ating nakikilala ang ating mga kaaway.  Subalit dapat
din nating maunawaan ang lakas ng ating mga kaaway.  Ang mga ito ay hindi lamang maka-mundong
mga kaaway na mag-aalis ng ating pisikal na buhay.  Hindi, ang mga ito ay espiritual na mga kaaway,
at ang kanilang layunin ay ang pagkawasak ng ating kaluluwa.  Ang diablo at ang sanlibutan ay
ninanais ang ating kaluluwa.  Ginagamit nila ang espiritual na mga sandata.  Ang kanilang matinding
sandata ay ang tukso.  Ang tukso ay makapangyarihan ginagawa nito na ang kabilang panig ay
mukhang kaakit-akit at kawili-wili.  Ang tukso ay ang kasangkapan ng diablo at ng sanlibutan kung saan
sila ay nanghihikayat sa atin na magkasala sa pamamagitan ng kasalanan na tila kaakit-akit at
nakasisiya sa atin, sa pamamagitan ng kaisipang ang kasalanan ay ang bagay na ating kailangan upang
tayo ay lumigaya.

At dito makikita mo ang digmaan sa ating mga sarili.  Ang iyong kalikasan at ng sa akin, ang ating
laman, at nahikayat sa pamamagitan ng kung ano ang layunin ng diablo ay mabuti.  Tayo ay may likas
na pagkahilig sa kasalanan.

Kaya atin dapat kilalanin pa ang isa pang bagay sa digmaang ito.  At ito ay ang ating sariling mga
kahinaan.  Tayo ay napakahina na hindi magagawang manindigan kahit sandali sa harap ng tukso.
Hindi natin nais na maging mahina.  Hindi natin nais na isipin ang sarili bilang mahina.  Nais nating
maging malakas.  Ito ay totoo sa pisikal.  Naroon ang lakas ng pangangatawan.  Naroon ang lakas ng
kalooban.  Naroon ang lakas ng kaalaman.  Naroon ang lakas na nagmumula sa ating karanasan.  Ang
kabataan ay nagnanais na nagsasarili.  Sila ay malakas.  Ang matatanda ay nagnanais din na
nagsasarili.  Hindi nila gusto ng tulong.  Subalit sa harap ng kaaway na ito, tayo ay mahina, ikaw ay
mahina, ako ay mahina.
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Inilalarawan ng Mga Awit 103 sa atin sa pamamaraang ganito, na nalalaman ng Dios ang ating lagay;
Kanyang naaalala na tayo ay alikabok.  Ang tao – ang kanyang mga araw ay tulad sa damo.  Alikabok
at damo.  Yaon ay mababa.  Ibinabalik nito tayo sa ating pagkakalikha – kung ano tayo.  Tayo ay
alikabok.  Hindi hindi tinatawag ang ating mga sarili na umiral.  Hindi tayo ang nagbibigay lakas sa ating
mga sarili.  Tayo ay tulad ng damo, berde at malusog, pero maikli pa rin ang buhay.  Sa pagdating ng
araw, tayo ay naniniwala at natutuyo.  Tayo ay napuputol at nililipad papalayo.  

Gayon ay totoo rin sa espiritual.  Sa Juan 15:5, sinabi ni Jesus,  “Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga
sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung
kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa.”  Kumuha ka ng mabungang sanga at putulin mo
ito sa puno – ano ang mabuti rito?  Ganito tayo ng hiwalay kay Cristo.  Nais nating maging malakas.
Subalit tayo ay walang-lakas.  Wala tayong magagawa sa ating mga sarili.

Kaya tayo ay dapat manalangin ng,  “At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami
(mula) sa masama.”  Mayroong dalawang mga bahagi sa petisyong ito.  Una, tayo ay tinuruang sabihin,
“At huwag mo kaming dalhin sa tukso.”  Ngayon, madalas, may tanong sa mga salitang iyon.  Sa
kabilang bansa, sinasabi ng Biblia sa Santiago kabanatang 1, na kapag tayo ay tinukso, hindi natin
dapat sabihing ang Dios ang Siyang tumutukso sa atin.  Pagkatapos, sa ibang bansa naman,  tinuturuan
tayo dito na manalanging,  “At huwag mo kaming dalhin sa tukso.”

Una, dapat nating maintindihan na kapag sinabi ni Santiago walang taong tinutukso ng Dios, ibig niyang
sabihin na ang Dios, Siya mismo ay hindi natukso ng kasalanan, Siya mismo ay hindi naakit ng
kasalanan, ay hindi ilalagay sa ating harapan ang kasalanan, bilang isang bagay na mabuti sa atin.
Upang kung tayo ay mahulog sa kasalanan, hindi natin masasabing,  “Eh, ang Dios ang naghulog sa
akin sa kasalanan.”

Subalit, pangalawa, ating nauunawaan ito:  na ang Dios ay soberano, hindi lamang sa atin kundi sa
lahat din ng mga pangyayari sa ating buhay.  At tunay nga, sa bawat mga pangyayari at bawat nilikha
sa sangnilikhang ito.  Ibig sabihin nito na si Satanas at ang kanyang kakayahan upang manukso ay nasa
ilalim din ng pagsusupil at paghihigpit ng Dios.  Si Satanas ay walang kalayaan upang umatake kahit
kailan at kahit kanino at kahit saan na magustuhan niyang manukso.  Hindi, kinokontrol ng Dios ang
pagkakataon at ang tindi ng bawat tukso na dumarating sa atin.  Nabasa mo ang aklat ni Job, sa unang
kabanata, at iyong natuklasan na si Satanas ay ang may kapangyarihan na nagdadala ng mga pagsubok
sa buhay ni Job upang tuksuhin siya.  Subalit kinokontrol ng Dios ang mga pangyayari sa buhay ni Job
at ang mga pagkilos ni Satanas.  Kinokontrol Niya ang pagkakataon at ang tindi ng lahat ng ating mga
tukso.

At pagkatapos dapat nating maunawaan na inilalagay tayo ng mga tukso sa sitwasyong madali tayong
matukso.  Tayo ay mahina.  At sa tukso, si Satanas ay napakalapit, binibigyan tayo ng madadali, ng
higit na kaakit-akit, higit na nakapananabik na daan kaysa sa daan ng pagsunod sa Dios.  Sa tukso,
sinasabi niya sa atin na iwanan ang Dios, upang huwag sundin ang Dios.  Ang mga tukso ay dumarating
ng napakalakas kapag tayo ay nasa mga pagsubok at mga kahirapan sa buhay.  Pagkatapos tinutukso
tayo ni Satanas upang talikuran ang Dios, upang sabihing hindi natin Siya mahal.  At tayo ay mahina.
Kaya dapat tayong manalangin,  “At huwag mo kaming dalhin sa tukso.”  Subalit naiintindihan natin
ito minsan na inaakay tayo ng Dios sa pamamagitan ng nakakatuksong mga pangyayari at mga
pagsubok.  Hindi upang tayo ay magkasala, kundi upang subukan tayo at upang buuin ang ating
kaasalang Cristiano.  Gayon naroroon ang Dios sa mga tukso kay Job.  At yaon kung saan Siya ay nasa
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atin din sa ating mga pagsubok.  Hindi upang tuksuhin tayong magkasala, kundi sinusubok tayo na
gawin upang gawing malakas, upang pataasin ang ating katalagahan sa Kanya.

Subalit, nakita mo, ang normal na Cristiano ay hindi tumatakbo patungo sa tukso.  Idinalangin Niya,
“Kung baga maaari, palakasin ang aking kaasalan bilang Cristiano ng wala ang gayong mga tukso.
Mahina ako.  At huwag mo kaming dalhin sa tukso”

Subalit matapos ipinapanalangin din natin,  “Iligtas mo kami (mula) sa masama.”  Ibig nating sabihin
dito, kapag inilalagay tayo ng Dios sa nakakatuksong sitwasyon, ating ipanalangin sa Kanya na
samahan tayo doon nang Kanyang biyaya.  Ang kasamaan ay pwedeng tumukoy alinman kay Satanas
mismo o sa lahat ng kasamaan na nasa ilalim ng kanyang pamamatnubay.  At ating idinadalangin dito
sa Dios na ihanda tayo para sa mga panahon ng tukso, upang bigyan tayo ng lakas na tumanggi sa
tukso, at upang pagkalooban tayo na makatakas, upang sa gayon hindi tayo matabunan dahil sa tukso.
“Iligtas mo kami (mula) sa masama.”

Ating makikita dito ang kahalagahan ng katapatan sa panalangin.  Ito, ang ating buhay ay dapat tugma
sa ating mga pananalangin.  Ang ating mga panalangin ay dapat dumadaloy mula sa ating Cristianong
pamumuhay.  Walang kabuluhan para sa Cristiano ang ipanalangin ang petisyong ito at pagkatapos ay
lumaru-laro sa kasalanan.  Ang bata ay naglalaro ng apoy.  Ang isang sanggol ay walang pagkatakot
sa apoy.  Subalit hindi pa husto ang kaalaman.  Ang may gulang na na Cristiano ay dapat may hustong
kaalaman na.  Kung alam nating ang reliadad ng digmaang ito, kung alam natin ang ating mga
kahinaan, kung alam natin ang kalakasan ng kaaway, kung alam natin ang pagkawasak na dinadala
ng kasalanan, tayo ay tatakas mula sa tekso.  Hindi natin makikita kung gaano makakalapit ng hindi
tayo napapaso.  Sa 1 Corinto 10:14, 15, sinasabi ni Pablo,  “Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo
sa pagsamba sa diosdiosan.  Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong,”  at ibig niyang sabihin na ang
marunong ay iiwas sa tukso.  Sa Kawikaan 7 silang mga hangal ang siyang makikipaglaro sa
masasamang babae.  Ang katalinuhan ay ang pag-iwas sa tukso.

At kaya nga, sa ating pananalangin sa petisyong ito, dapat tayong may disiplina sa ating pamumuhay,
tulad sa kaninuman kawal.  Dapat nating ihanda ang ating mga sarili para sa espiritual na pakikidigma
sa pamamagitan ng panalangin at mula sa Salita ng Dios.  Hindi dapat tayong masiyahan at mahina
sa nakakatuksong mga sitwasyon.  Dapat tayong maging mapagbantay at sa ating pagmamasid at sa
ating pagbabantay laban sa tukso.  Sinabi ni Jesus  “Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin, upang
huwag kayong magsipasok sa tukso.”  Gayon ang matagumpay na buhay Cristiano.

Hindi nito ibig sabihin na hindi tayo matutukso.  Hindi nito ibig sabihin na hindi tayo mahuhulog sa
kasalanan.  Subalit tayo ay handa dahil sa ating tuloy-tuloy na pagbabantay.  Ganito kung paano
isapamuhay ang petisyong ito.  Kailangan natin ang gantong pagpapatuloy sa ating mga pamumuhay.

Ngayon paano sinasagot ng Dios ang petisyong ito?  Sa iba’t ibang pamamaran.

Una, ginagawa ito ng Dios sa pamamagitan ng pagbibigay sa Kanyang Banal na Espiritu.  Ngayon, hindi
ko ibig sabihin na ibinibigay muli ng Dios ang Banal na Espiritu, na isang dagdag na pagpapala.  Subalit
ang bawat ipinanganak na muling anak ng Dios ay mayroong nang Banal na Espiritu.  At ang Banal na
Espiritu ay ang Espiritu ng Dios.  Siya ay makapangyarihan, bilang Dios na makapangyarihan.  At
mayroon tayo, sa pagpapanibagong buhay, bilang mga Cristiano, ang lakas ng Dios na nasa atin.  Ito
ang ating kakampi sa digmaan laban sa kasalanan.
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Pangalawa, sinasagot ng Dios ang petisyong ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng Kanyang
Salita.  Sa Efeso 6 ating mababasa na ang  “Tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Dios.”  Ang Espiritu
at ang Salita ay palaging magkasama.  Binibigyan tayo ng Salita ng lakas upang harapin ang tukso.
Ang Salita ang gumigising sa atin ng buhay ng Espiritu.  Hinarap ni Cristo ang tukso.  Sa oras ng
Kanyang tukso, paano Niya nilabanan ang diablo?  Ito ang Kanyang sinabi, tatlong ulit:  “Nasusulat.
Nasusulat.  Nasusulat.”  Kapag tayo ay naniwala na ang Salita ng Dios ay tunay at ang salita ng diablo
sa panunukso ay isang kasinungalingan, samakatuwid ating lalaban ang diablo.  Samakatuwid ating
mapapagtagumpayan ang tukso.  Pagkatapos ang diablo ay lalayo mula sa atin.

Ibig sabihin nito kailangan alam mo ang Salita ng Dios, dapat mong pag-aralan ang Salita ng Dios.  At
kailangan mong kabisaduhin ang Salita ng Dios.  Kailangan mong ilagay ang iyong sarili sa matapat na
pangangaral ng Salita ng Dios.  Gayon ang dahilan kung bakit binigyan tayo ng Dios ng pangangaral.
Upang pakainin nito ang ating mga kaluluwa.  Upang hubugin tayo nito sa labanan laban sa kasalanan.
Upang makargahan tayo sa bawat Araw ng Panginoon para sa panibagong linggo sa labanan.  Ang
pangangaral ay ang sagot ng Dios sa panalanging ito.

Subalit kailangan din na ikaw ay nasa Salita sa kaugnay na mga tukso sa iyong buhay.  Sinasabi ng
mang-aawit,  “Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa
iyo.”  Matutuhan ang talatang ito, o ang iba pa.  Ikaw ba ay nakikipaglaban sa kayabangan?  Pag-aralan
mo ang sinasabi ng Salita ng Dios tungkol sa pagmamataas at hayaan mo ito na maging sandata.  “Ang
kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal”  (Kaw.
16:18).  Ikaw ba ay nakikipaglaban sa galit?  Kawikaan 14:29:  “Siyang makupad sa pagkagalit ay may
dakilang paguunawa: nguni't siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan.”  Ang iyo
bang pakikipaglaban ay sa laman?  Alalahanin mo ang mga salita ni Jesus sa Mateo 5:28 na  “na ang
bawa't tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala, na ng
pangangalunya sa kaniyang puso.”  Ikaw ba ay nakikipaglaban sa tamang paggamit ng iyong dila?
Pag-aral mo ang salita mula sa Kawikaan 21:23  “Sinomang nagiingat ng kaniyang bibig at kaniyang
dila nagiingat ng kaniyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan.”  Ito ay mga tabak, ang mga ito ay
sandata na magagamit laban sa kaaway.

Isa pang paraan ng pagsagot ng Dios sa petisyong ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng bawat isa
sa atin ng mga Cristiano.  Sa ibang mga petisyon, pansinin na ang petisyong ito ay isang sama-samang
petisyon.  Ito ang panalanging sama-sama ng mga Cristiano:  “Iligtas mo kami (mula) sa masama.”
Binibigyan tayo ng Dios ng Cristianong mga kapatid na lalaki at babae sa digmaang laban sa kasalanan
at kay Satanas at ng sanlibutan.  Kailangan tayong magbigayan ng suporta sa bawat isa sa digmaang
ito – hindi lamang upang hindi matukso ang bawat isa na magkasala, kundi ng pagpapahayag ng ating
mga kahinaan sa bawat isa at ipanalangin ang bawat isa.  Sinasabi ni Santiago,  “Mangagpahayagan
nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa't isa ang iba.”

Sa ating pananalangin sa panalanging ito, bibigyan tayo ng Dios ng lakas laban sa kasalanan.  At
kakalingain tayo ng Dios sa paraang tayo ay hindi malalagay sa pagkakataon na kung saan imposible
para sa atin ang hindi magkasala.  Gayon ang Kanyang pangako sa 1 Corinto 10:13:  “Hindi dumating
sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya
itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman
ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis.”  Sinasabi ng apostol na nalalaman ng Dios ang ating
nakakatuksong mga sitwasyon.  Ang iba ay dumaan sa pamamagitan nito noon, at ang Dios ay palaging
ibinibigay na kalakasan.  Bilang anak ng Dios hindi kailangang magkasala sa tukso sapagkat ang sagot
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ng Dios sa panalanging ito, ay palaging magbigay ng isang alternatibo.  At binibigyan Niya tayo ng
kalakasan upang pasanin at upang labanan ang tukso.

Mayroon pang isang bagay na ating natatanggap na kasagutan sa petisyong ito.  At ito ang huling
tagumpay sa digmaang ito.  Gayon ay ipinangako na sa atin bago pa tayo magpasimulang lumaban.
Ang ulo ng ahas ay nadurog na.  Gayon ang pangako ng Genesis 3:15:  “Papagaalitin ko ikaw at ang
babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog
ng kaniyang sakong.”  Gayon ang naganap sa krus.  Nilupig ni Cristo si Satanas sa krus.  At ngayon,
si Satanas ay nasa hanay ng bibitayin.  Siya ay naghihintay ng kanyang huli at walang hanggang
pagkawasak.  Sa araw na iyon magkakaroon ng lubos at isang katagumpayan.  At ang labanan sa
kasalanan ay matatapos.  Gayon ang bahagi ng sagot ng Dios sa panalanging ito.

Subalit hindi pa iyon nangyayari sa buhay na ito.  Hayaan mong babalaan kita laban dito sa inaasahan
sa iyong buhay.  Ang labanan laban sa kasalanan ay habambuhay.  At ito ay palaging mahirap sa iyo
ngayon.  Subalit mayroon itong katapusan – sa pagdating ni Cristo para sa iyo, maging ito man ay sa
iyong kamatayan, o mangyari sa pangalawang pagbabalik ni Cristo at kawakasan ng sanlibutan.  Doon
magkakaroon ng lubos na katagumpayan.

Sa kahuli-hulihan, ang lumang pagkatao ay ibabagsak sa walang hanggan.  Pagkatapos ang iyong
gapos sa makasalanang sanlibutang ito ay magiging malupit sa huling pagkakataon.  Pagkatapos ikaw
ay kukunin sa walang hanggan na hindi maaabot ni Satanas, at lahat ng iyong mga kaaway ay ilalagay
sa ilalim ng itong mga paa.  Lumalaban tayo ngayon na nakatingin sa araw na iyon.

Magpatuloy tayo sa labanang ito sa kasalanan.  Magbantay at manalangin, baka kayo makapasok sa
tukso.

__________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo para sa kalakasan na nagmumula sa pamamagitan ng Espiritu at ng
Salita upang makalaban sa tukso.  Bigyan kami ng biyaya upang manindigan sa labanang ito laban sa
kasalanan, upang magpatuloy hanggang sa araw ni Jesu Cristo.  Hinihiling namin ito alang-alang sa
Kanya, Amen.


