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MATEO 4:1-7 
"TINUKSO GAYA NATIN:  (1) INALALAYAN NG SALITA NG DIOS" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Anong kahanga-hangang bagay ang malaman, bilang anak ng Dios, na ang ating Tagapagligtas, si 
Jesu Cristong Anak ng Dios, ay tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin.  Mababasa 
natin ang kamangha-manghang katotohanan sa Salita ng Dios sa Hebreo 4:15:  “Sapagkat tayo'y 
mayroong isang Pinakapunong Pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso 
sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin, gayunma'y walang kasalanan.”  Anong kapanatagan 
ang malaman na ang ating Tagapagligtas ay tinukso rin, gayunma’y walang kasalanan. 
 
Bilang mga Cristiano, alam natin na ang ating buhay ngayon ay binubuo ng maraming tukso.  
Bagaman naligtas sa biyaya ng Dios, at nagtataglay ng hiwaga ng muling pagkabuhay ni Cristo sa 
ating mga puso, gayunman nalalaman nating nananatili pa rin ang ating makasalanang laman.  At 
tayo ay nasa sanlibutang makasalanan.  Ang makasalanang sanlibutan at makasalanang laman at 
ang diablo ay hindi tumitigil sa pagtukso sa atin, upang akitin tayo pabalik sa mga daan ng 
kasalanan at kamatayan.  Paano tayo makakatindig? 
 
Sino ang makakatindig?  Sa biyaya ng Dios, biyaya ng Dios na dumarating sa atin sa pamamagitan 
ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Sa pamamagitan ng Anak ng Dios na, sa panahon ng Kanyang 
pagkakatawang-tao, habang Siya ay nasa lupa, ay tinukso – tinukso gaya rin naman natin, 
gayunma’y walang kasalanan. 
 
Itinala ng Kasulatan para sa atin sa Mateo 4 ang tatlong tukso na naranasan ng ating Panginoon sa 
mismong pasimula ng Kanyang ministeryo.  Ang mga tuksong ito ay ipinahahayag sa Kasulatan 
upang bigyan tayo ng mayamang pagtuturo patungkol sa kagandahan at kasapatan ng ating 
Panginoong Jesu Cristo para sa ikaliligtas. Sila rin ay ipinahahayag sa Kasulatan upang turuan tayo 
ng mahahalagang aral na kailangan natin kung tayo ay tatayo sa gitna ng tukso.  Sapagkat tinatawag 
ka ng Kasulatan, bilang anak ng Dios, sa mga sitas na gaya ng Efeso 6, upang magpakatatag, upang 
isuot mo ang buong baluti ng Dios, upang labanan ang mga pakana, ang mga tusong balak, ng Isang 
Masama, upang hindi na bumalik sa anumang daan ng kasalanan, ang dating buhay na makasalanan, 
kundi iwan ang daan ng kasalanan at lumakad sa bago at banal na buhay. 
 
Pag-uusapan natin, sa darating na mga linggo, ang tungkol sa mga panunukso kay Jesus sa ilalim ng 
paksang, “Tinukso Gaya Natin.” 
 
Tingnan natin itong unang tukso na itinala para sa atin sa Mateo 4:1-4.   
 
Ang unang bagay na dapat nating pansinin ay isang kamangha-manghang tagpo ang nangyari pa 
lang sa mga pampang ng Ilog Jordan.  Si Jesus ay lumapit kay Juan upang bautismuhan niya sa 
Jordan.  At mababasa natin na nang umahon si Jesus mula sa tubig, ang kalangitan ay nagbukas at 
ang Espiritu ng Dios ay bumabang gaya ng isang kalapati at dumapo sa Kanya.  At, narito, sinabi ng 
isang tinig mula sa langit, “Ito ang minamahal kong Anak, sa Kanya Ako lubos na nalulugod.”  Isang 
kahanga-hangang tagpo at isang madulang sandali ang naganap.  Sapagkat ang Panginoong Jesu 
Cristo ay opisyal nang pumasok sa Kanyang ministeryo, sa Kanyang gawang pagliligtas. 
 
Pagkatapos, sa kapitulo 4 ng Mateo, makikita natin na ang lahat ay nagbago.  Ang maluwalhating 
pagpasok ng Anak ng Dios sa Kanyang ministeryo, ang tinig ng Kanyang Ama mula sa langit na 
nagsasabing, “Ito ang minamahal Kong Anak” – tila baga ito ay napalitang lahat ng madidilim na 
ulap, sapagkat mababasa natin, “Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang 
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tuksuhin ng diablo.”  Sa pagsunod sa pagpapatunay ng Kanyang Ama, at sa pagsunod sa pagdating 
ng Espiritu Santo sa Kanya na may kapangyarihan, kaagad Siyang dinala sa ilang upang tuksuhin ng 
diablo.  Bakit?  Bakit may ganitong biglang pagbabago?  Dahil, nakita mo, ang alitan ng Binhi ng 
babae laban sa binhi ng ahas (suriin ang inyong Biblia sa Genesis 3:15) ay dumating.  Ang 
Panginoon ay dumating gaya ng paunang sinabi kay Adan at Eba sa Halamanan ng Eden.  Siya ay 
pumarito upang durugin ang ulo ni Satanas.  Siya ay pumarito upang iligtas ang Kanyang bayan sa 
kanilang mga kasalanan. 
 
Nabasa natin na ang Panginoon ay dinala sa ilang.  Ang ilang ay ang rehiyon ng mataas na disyerto 
kung saan si Juan Bautista ay nagpapagal.  Iyon ay isang malayo at mapanganib na lugar.  Hindi mo 
dapat isipin ang Sahara na may milya-milyang gumugulong na buhangin.  Dapat mong isipin ang 
libu-libong malaking sukat ng tiwangwang, tigang na lupa – malalaking bato, mga palumpong, at 
maraming mababangis na hayop, mga baluktot at buhul-buhol na puno, matutulis na bato, mga 
butiki, at mapanilang mga hayop.  At mababasa natin sa Marcos 1:13, “Siya'y nasa ilang ng 
apatnapung araw, at tinukso siya ni Satanas. Kasama siya ng mababangis na hayop at 
pinaglingkuran siya ng mga anghel.”  Ang ilang ay lugar na hindi tinitirahan, sa isang banda ay dahil 
sa mapanganib na mga leon, ahas, at mababangis na hayop na gumagala doon, kung kaya’t ang 
buhay ng tao ay nasa panganib. 
 
Dinala Siya ng Dios sa ilang, hindi sa isang lihim o isang kanlungan sa kabundukang rehiyon na 
malapit sa Jerusalem, hindi sa isang magandang maliit na bahay, kundi sa lugar kung saan ang 
sumpa ng kasalanan sa sangnilikha ay makikita sa buo nitong kalubusan.  Nabasa natin na si Jesus 
ay dinala ng Espiritu sa ilang.  Iyan ay kapansin-pansin.  Ang salitang “dinala” ay katulad ng salitang 
ginamit nang dinakip si Jesus pagkatapos sa halamanan at mababasa natin na siya ay dinala sa 
palasyo ng gobernador ni Caifas.  Ito ay tumutukoy sa umaarestong bantay.  Mababasa natin sa 
Lucas 4 na Siya “ay dinala ng Espiritu sa ilang.” Ang kaisipan ay ang Kanyang pagpunta sa ilang ay 
hindi lamang panandaliang damdamin.  Hindi ito tila baga umahon Siya sa Ilog Jordan at nadama 
ang kaunting pag-uudyok upang pumunta sa ilang.  Kundi ang Salita ng Dios ay nagsasalita sa atin 
na may malaking impluwensya sa kanya mula sa Banal na Espiritu.  Ang pagdadala sa Kanya ng 
Espiritu Santo at halos pinipuwersa na Siya patungo sa ilang.  Hindi sa ayaw o masuwayin ang 
Panginoong Jesu Cristo.  Nasabi Niya sa Awit 40 patungkol sa lahat Niyang gawain, “Binigyan mo 
ako ng bukas na pandinig…. kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Dios ko.”   Ngunit ang 
banal na sanggol, si Cristo, ang Anak ng Dios na nagkatawang-tao, yamang nalalaman ang layunin 
ng Kanyang pagpunta sa ilang, ay nakadama ng bigla’t lubos na pagbabago na matukso.  Kaya 
ipinaalam sa Kanya ng Espiritu na kailangan Niyang pumunta upang tuksuhin ng diablo. 
 
Kapag ating pinag-isipan kung ano ang kahulugan niyan, kung gayon ay mauunawaan natin kung 
bakit Siya dinala ng Espiritu Santo sa ilang.  Hindi, sinasabi kong muli, hindi sa ayaw Niyang gawin 
ang kalooban ng Ama o hindi kailanman nagkaroon ng pag-aatubili kay Jesu Cristo upang isagawa 
ang lahat ng itinakda ng Ama na Kanyang gawin.  Kundi mayroon Siyang banal na kaluluwa.  Siya ay 
matuwid.  Hayaan ninyong basahin ko sa inyo mula sa Hebreo 7:26 ang mga salitang ito ng ating 
Tagapagligtas na si Jesu Cristo:  “Sapagkat nararapat na tayo'y magkaroon ng gayong Pinakapunong 
Pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan.”  Ngayon ang Kanyang banal 
na kaluluwa ay dapat malantad sa tukso. 
 
Ang salitang “tinukso” ay isang napakahalagang salita sa Kasulatan.  Ito ay maaaring tumukoy sa 
pagsubok.  At kapag sinabi nating tukso o pagsubok, dapat nating matalas na makilala sa ating 
isipan ang tungkol sa layon nito.  Ang pagsubok ay ibinigay ng Dios para sa ating kapakanan at para 
sa Kanyang kaluwalhatian, upang palakasin ang ating pananampalataya.  At ang pagsubok ay 
palaging ukol sa ating pananampalataya.  Ang tukso ay nilalayon ni Satanas at ukol sa ating 
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makasalanang laman.  Ito ay sinadya para sa ikasasakit natin, sa ikasisira natin, upang magbigay 
kahihiyan sa pangalan ng ating Dios.  Sinasabi natin ang tungkol sa pagsubok at tukso.   
 
Ang pagsubok, kung gayon, sa pananampalataya, ay anumang probidensya ng Dios, anumang 
paraan ng pagpatnubay ng Dios, kung saan ang Dios ay nalulugod na ilagay ang ating 
pananampalataya sa pagsubok at kung saan ang Dios ay nalulugod, sa Kanyang biyaya, na 
pangalagaan tayo sa pagsubok na iyon.  Ang tukso ay isang bagay na ang hangad ay sugatan tayo, 
sirain tayo, at kung maaari – at ito ay magiging hiwalay sa biyaya ng Dios – upang wasakin tayo.  
Ang pagsubok ay para sa ikabubuti natin, upang turuan tayong makita ang kadakilaan ng Dios at 
upang magtiwala sa Kanya.  Ngunit sa pagsubok na iyan tayo rin ay tinutukso, iyan ay, maaari rin 
tayong maakit na gumawa ng kasalanan, na ibigay ang ating sarili sa kasalanan.  Ang tukso, kung 
gayon, ay isang bagay na dapat nating palagiang tanggihan. 
 
Si Satanas, ngayon, ay sisikaping tuksuhin si Cristo na magkasala. 
 
Ang karaniwang pakahulugan ay nag-ayuno si Jesus ng apatnapung araw sa ilang upang maging 
handa para sa tuksong ito.  Subalit hindi iyan ang tamang pagkaunawa.  Sa Marcos 1:13 mababasa 
natin, “Siya'y nasa ilang ng apatnapung araw, at tinukso siya ni Satanas.”  At muli sa Lucas 4:2 
mababasa natin, “Na doon ay tinukso siya ng diablo sa loob ng apatnapung araw.”  Ang kaisipan ay 
hindi nagpunta si Jesus sa ilang sa loob ng apatnapung araw upang mag-ayuno bilang paghahanda 
sa tukso at pagkatapos sa pagtatapos ng apatnapung araw ay biglang namalayan ang pagtukso ng 
diablo sa Kanya.  Hindi, ang kaisipan ay ito:  patuloy, sa loob ng apatnapung araw, Siya ay tinukso.  
Mayroong pagsalakay ng diablo sa Kanya sa loob ng apatnapung araw.  Sa pagsalakay at espiritual 
na pakikipagbakang iyon, wala Siyang kinaing anuman, napakatindi ng pakikipaglaban.  Hindi Siya 
pumunta sa ilang upang mag-ayuno.  Kundi pumunta Siya sa ilang upang espiritual na 
makipaglaban sa diablo.  At pagkatapos nito Siya ay nagutom.  Siya ay tao.  Siya ay nagutom.   
 
Iyan ang tagpo ng unang tukso – sa pagsunod sa pagbabautismo sa Ilog Jordan  Siya ay dinala ng 
Espiritu sa ilang.  At pagkatapos ng apatnapung araw ng pagtukso sa paraang wala Siyang kinaing 
anumang pagkain, “Si Jesus ay nagutom.” 
 
Ang diablo ay lumapit sa Kanya sa tuksong ito.  Tandaan, na kapag lumapit ang diablo na may 
dalang tukso, palagi niyang pinupuntirya ang espiritual na malaking ugat sa leeg.  Sinabi ito ng 
diablo:  “Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay."  
Sinusubukan ni Satanas na pahinain ang Salita ng Dios.  Matatandaan mo na, sa pasimula, nang 
pinili ni Satanas na unahing tuksuhin si Eba, sinabi niya ang mga salitang ito sa kanya:  “Sinabi ba ng 
Dios, Huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punungkahoy sa halamanan?”  Palaging 
layunin ni Satanas ang atakihin ang pagkamaaasahan at ang katotohanan ng Salita ng Dios.  Sinabi 
ng Dios mula sa langit apatnapung araw pa lamang, “Ito ang minamahal kong Anak, sa kanya ako 
lubos na nalulugod.”  Kaya si Satanas ay lumapit kay Jesus, hindi sa pagsasabing, “Hindi Ka Anak ng 
Dios!” gaya ng hindi siya lumapit kay Eba na nagsasabing, “Sinabi ng Dios na hindi kayo maaaring 
kumain ng anuman mula sa punong iyon.”  Kundi lumapit siya sa paraang makakagawa siya ng pag-
aalinlangan tungkol sa Salita ng Dios.  Si Satanas ay nakatayong nanonood sa pagbabautismo sa 
Panginoong Jesu Cristo.  Narinig Niya ang salitang sinabi ng Ama, “Ito ang minamahal kong Anak, sa 
kanya ako lubos na nalulugod.”  Ngayon ay sinisimulan niyang tuksuhin si Jesus.  Nakikita niyang 
nakatayo sa kanyang harapan ang Cristo.  At sinabi niyang, “Narinig mong ikaw ang Anak ng Dios.  
Narinig mong nalulugod ang Ama sa iyo.  Iyan ang salita ng Dios.  Ngunit tunay ba iyang totoo?  
Posible ba talaga iyan?  Tingnan mo ang sarili mo.  Ikaw ay itinaboy sa ilang.  Ikaw ay nahihirapan, 
nakikipaglaban sa tukso, wala kang makain sa loob ng apatnapung araw.  Ang mga pisikal mong 
pangangailangan ay hindi tinutugunan ng Dios!  Walang ibinibigay sa iyo ang iyong makalangit na 
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Ama?  Ikaw ang Anak ng Dios na nagkatawang-tao, at walang anumang narito upang tugunan ang 
mga pangangailangan ng isang tao?  Patunayan mo, kung gayon, na ang sinabi ng Dios sa Ilog Jordan 
ay totoo.  Gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang tulungan mo ang iyong sarili at matugunan 
ang pagkukulang na ito ng tinapay.  Magsalita ka sa mga batong ito na nasa paligid, yamang ginawa 
sila ng iyong Ama.  Gawing mong tinapay ang mga batong iyan at magkaroon ka ng makakain.  Kung 
totoo ang Salita ng Dios ukol sa iyo, kung gayon ay tiyak na magagawa mo iyan.” 
 
Kaya, si Satanas dito ay palihim na pinapahina ang Salita ng Dios.  Sinabi ng Ama, “ang minamahal 
kong Anak, sa kanya ako lubos na nalulugod.”  Sinasabi ni Satanas, “Paano mangyayari iyan?  Kung 
ikaw ay nasa ilang, nagugutom pagkatapos ng apatnapung araw na walang pagkain?”  
 
Ang tugon ng Panginoon?  Ang galing! “Ngunit siya'y sumagot, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang 
mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Dios.”  Nakita agad ng ating 
Panginoon kung ano ang inaatake ni Satanas.  Nakita ng ating Panginoon na sinusubukan ni Satanas 
na pahinain ang pagkamaaasahan, ang katunayan, at ang katiyakan ng mga salita ng Dios.  Ang 
Kanyang sagot ay:  “Magtitiwala Ako sa Salita ng Dios.  Naninindigan Ako sa Salita.  Umaasa Ako sa 
Salita ng Dios.  Oo, Satanas, naririnig kita.  Ngunit sasabihin ko sa iyo na nagtitiwala Ako sa Salita ng 
Dios mismo.  At sasagutin kita mula sa Salita ng Dios.” 
 
Bumanggit ang ating Tagapagligtas nang sandaling iyon mula sa Deuteronomio 8:3.  Ang sitas na 
iyon ay hindi nagpapahiwatig sa kahalagahan ng pagkain lamang.  Hindi nito sinasabi na tinapay 
lamang ang mahalagang bagay.  Kundi itinuturo sa atin ng sitas na ang mahalagang bagay ay ang 
Salita ng Dios.  Itinuturo sa atin ng sitas na ang pinakamahalagang bagay sa buo nating buhay ay 
ang Salita ng Dios – iyan ang pinakamahalagang bagay, iyan ang prayoridad.  Ito ba ay prayoridad 
mo?  Kaya, sinasabi ng Tagapagligtas sa diablo, “Oo, ang pagkain ay napakahalaga.  At sa Aking 
nanghihinang kalagayang pantao, Ako’y gutom na gutom.  Subalit mayroong mas mahalaga.  Ang 
mahalaga ay ang Salita ng Dios.  Ang pagpapala ng Dios ay hindi lamang matatagpuan sa mga bagay 
na ayon sa Aking paraan, kundi ang pagpapala ng Dios ay matatagpuan sa Kanyang Salita.  Ang 
Salita ng Dios ang pinakamahalagang bagay sa Akin,” sabi ng Tagapagligtas.  “Ang Salitang sinasabi 
ng Dios ukol sa Akin, sa Aking buhay, kung ano ito dapat, ang Kanyang kalooban – iyan ang 
pinakamahalagang bagay.” 
 
Iyan ba ang pinakamahalaga para sa iyo?  Ang isa ay maaaring magkaroon ng maraming 
magagandang bagay para sa katawan.  Ang isa ay maaaring magkaroon ng maraming bagay ayon sa 
kanyang paraan.  Ang isa ay maaaring maging “matagumpay.”  Subalit lahat ng ito ay maaaring 
walang pagpapala ng Dios. Maaari mong punuin ang iyong paminggalan, ang iyong refrigerator ay 
siksik, ang iyong bank account ay sagana, malusog at mamula-mula ang mga pisngi.  Maaari mong 
makuha ang lahat sa sarili mong paraan, subalit malibang ang Salita ng Dios ang iyong yaman, 
malibang pahalagahan mo ang Salita ng Dios at hangarin na mamuhay sa liwanag ng Salita ng Dios, 
lahat ng mga bagay na iyon ay walang mabuting magagawa sa iyo. 
 
Ang kabaligtaran ay totoo rin.  Maaaring pinagdadaanan mo ang kakapusan, pagsubok, at kabigatan.  
At iniisip mo kung makakayanan mo ito.  May takot ka hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para 
sa iyong pamilya. Oo, anak ng Dios, sa ngayon maaaring ikaw ay may pinagdadaanan, sa isang 
mahirap na paraan.  Ngunit kung, sa biyaya ng Dios, nasa iyo ang Kanyang Salita, nagtitiwala ka sa 
Salitang iyon, pinahahalagahan mo ang Salitang iyon, ninanais mong maging masunurin sa Salitang 
iyon, mayroon ka ng lahat ng bagay! Iyan ang tugon ng Tagapagligtas sa diablo.  Sinasabi Niya sa 
diablo, “Satanas, nabubuhay Ako sa pamamagitan ng Salita ng Dios.  Kung sinabi ng Dios na Ako ang 
Kanyang pinakamamahal na Anak, naniniwala Ako diyan.  Hindi ko sinusukat ang Kanyang paglapit 
sa pamamagitan ng panlabas na mga pangyayari sa aking buhay.  Oo, sa loob ng apatnapung araw 
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ako ay nagutom.  Ngunit hindi ko susukatin ang mabuting kaluguran ng Ama sa pamamagitan ng 
Aking panlabas na kalagayan.  Sinusukat Ko ito sa pamamagitan ng Kanyang Salita – sinabi iyon ng 
Ama.  Samakatuwid, nagtitiwala Ako at naniniwala dito.  At saka, Satanas, Ako’y aasa sa Kanyang 
Salita.  Ang Aking lakas ay hindi matatagpuan sa makalupang pagkain.  Hindi ko sinusukat ang 
kagandahang-loob ng Dios sa Akin sa pamamagitan ng Aking paligid.  Hindi ko ito sinusukat sa kung 
ano ang nasa aking tiyan.  Hindi ko ito sinusukat kung saan ako natutulog sa gabi.  Hindi ko ito 
sinusukat sa kasaganaan o sa kakapusan ng mga bagay na aking tinataglay.  Sinusukat ko ang 
kagandahang-loob ng Dios mula sa Kanyang Salita.”  Ikaw? 
 
Sinasabi ng Tagapagligtas, “Nagtitiwala Ako sa Kanyang Salita.”  Ikaw? 
 
Ano ang may pinakamataas na prayoridad sa iyong buhay?  Ito ang dahilan kung bakit madalas 
tayong dalhin ng Dios sa mga daan ng pagsubok, na para sa ating makasalanang laman ay nagiging 
tukso.  Kung minsan aakayin tayo ng Ama sa matitinding pagsubok sa iyong personal, pampamilya, 
o pang-iglesiang buhay.  Ginagawa Niya ito upang papagningasin sa ating mga kaluluwa ang 
pagkamangha sa kasapatan ng Kanyang Salita.  Kung nasa iyong kaluluwa ang Kanyang Salita, ang 
lahat ay mabuti. 
 
Ang Salita ba ng Dios ang iyong prayoridad?  Ang mga banal na Kasulatan, minamahal mo ba sila?  
Tumingin ka sa paligid mo.  Habang nakatingin ka, sinasabi mo bang:  “Paano mangyayaring ang 
Salita ng Dios ay totoo sa akin?”  Iyan ba ang sinasabi mo?  “Tingnan mo ang lahat ng suliranin, 
karamdaman, kamatayan, ang katotohanang wala akong sapat upang pagkasyahin.  Lulubog na ako.  
Tingnan mo ang lahat ng kahirapan, ang pagkabigo at kalungkutan ng aking puso.  Paano magiging 
totoo ang sinasabi ng Salita ng  Dios na, “Mapapalad ang mga nagtitiwala sa Kanya?  Hindi ko 
nadarama ang pagiging mapalad.  Tingnan mo ako, tingnan mo ang buong paligid ko.”  Ganyan ka ba 
mangatwiran? 
 
Ganito tayo nais ni Satanas na mangatwiran.  Ganyan ka nais ni Satanas na mangatwiran. 
 
Sumagot ang Panginoon, “Hindi ko sinusukat, tinitiyak, ang pagiging mapalad sa nakikita ng Aking 
mga mata.  Ah, oo, Satanas, kadalasan ang kabutihan ng Panginoon ay nakikita rin sa mga mata.”  
Kaya nagagalak tayo sa Panginoon nating Dios.  Subalit hindi natin ginagawang pamantayan ng 
kagandahang-loob ng Dios ang mga panlabas na pangyayari sa buhay.  Ginagawa nating 
pamantayan ng kagandahang-loob ng Dios ang Kanyang  Salita.  Ano ang sabi Niya?  Sabi Niya, 
“Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Dios.”  
Iyan ay nangangahulugan para sa iyo, ngayon, na kailangan mong magtiwala at maniwala sa Salita 
ng Dios dahil ito ay Salita ng Dios.  At dapat mong paniwalaan ang Salitang iyon na Kanyang 
sinasabi sa iyo kay Jesu Cristo ukol sa pagpapala.  Dapat mong paniwalaan ang Salitang iyon higit sa 
lahat ng mga tinig na bubulong sa iyo, “Hindi ganoon ‘yan.”  Dapat mo itong paniwalaan dahil ito ay 
Salita ng Dios.  At ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon ay tiyak at 
mapagkakatiwalaan. 
 
Iyan ba ay tunay sa iyo?  Tumutugon ka ba sa ganitong tukso gaya ng ginawa ng Panginoon?  
Ipagkaloob nawa ito ng Dios sa ating mga buhay. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa maigsing sandaling ito ng pagsasama-sama sa Salita ng Dios.  Paginhawahin mo 
ang aming mga puso sa kanila.  Gabayan mo rin po kami sa darating na linggo.  Sama-sama mo 
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kaming ibalik sa oras na ito kung saan maaari naming balikan itong mayamang  Salita ng Dios 
upang matanggap namin ang mahahalagang katotohanan na kailangan namin upang matagalan ang 
lahat ng tukso.  Sa Pangalan ni Jesus, Amen. 

 


