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MATEO 4:1-7 
"TINUKSO GAYA NATIN: (2) MGA ARAL MULA SA MGA TUKSO KAY CRISTO" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Mga tukso.  Iyan ay napakahalagang paksa sa buhay ng Cristiano.  Iyan ay pang-araw-araw na 
usapin sa buhay ng bawat Cristiano.   
 
Hayaan mong tanungin kita ng ilang katanungan tungkol sa mga tukso.  Kasalanan ba ang tuksuhin, 
iyan ay, ang katotohanan bang ikaw ay tinutukso ay nangangahulugang nagkasala ka na?  Bakit 
dumarating sa atin ang mga tukso?  Ano ang layunin ng diablo sa pagtukso?  Alin ang aasintahin 
niya?  Ito ang mga tanong na inaasahan nating masasagot ngayon mula sa Salita ng Dios.  
 
Alalahanin mong kasama ko na noong nakaraang linggo ay sinimulan natin ang serye tungkol sa 
mga tukso kay Cristo sa ilalim ng paksang, “Tinukso Gaya Natin.”  Tiningnan natin ang unang tukso 
sa ating Panginoon na itinala para sa atin sa Mateo 4.  Matatandaan mo na binigyang-pinansin natin 
na ang mga tuksong ito ay kaagad na naganap matapos Siyang bautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan.  
Sinimulan ni Jesus ang Kanyang ministeryo.  At ang Panginoon, yamang sinimulan ang Kanyang 
ministeryo, ay dinala ng Espiritu sa napakatinding pagkikipagbaka sa loob ng apatnapung araw 
kung saan ay hinarap Niya ang mga panunukso niyaong masama.   
 
Ang apatnapung araw ng pakikipagbaka sa tukso ay nagresulta sa katotohanang ang Panginoon ay 
nagutom.  Sinamantala ito ng diablo upang magdala ng napakalakas na tukso.  Alalahanin mong 
muli kasama ko na nakita nating ang pagtatangka ng diablo sa tuksong ito ay upang pahinain ang 
Salita ng Dios.  Kasasalita pa lang ng Dios mula sa langit na si Cristo ang Kanyang minamahal na 
Anak na Kanyang lubos na kinalulugdan.  Ibig sabihin ng diablo, “Ngunit mapagkakatiwalaan mo ba 
iyang Salita ng Dios?  Hindi mo ba kailangan ng pisikal na katibayan bago mo tunay na paniwalaan 
ang sinabi ng Dios?  Kung totoo ang sinabi ng Dios na Ikaw ang Kanyang minamahal na Anak, bakit 
ka nagugutom?  Dapat mong tulungan ang sarili mo at gumawa ng tinapay.  Tiyak na hindi ka 
maaaring umasa na lamang sa sinabi ng Dios.” 
 
At pagkatapos, naaalala mo, tiningnan natin ang sagot ng Panginoon.  Tinuruan tayo ng 
Tagapagligtas na si Jesu Cristo ng malalim at mahalagang katotohanan sa ating Cristianong 
pamumuhay.  Tinuruan Niya tayo na ang Salita ng Dios ay dapat pagtiwalaan dahil ito ay ang Salita 
ng Dios.  Ito ay dapat tanggapin sa mismong awtoridad nito.  Tinuruan pa Niya tayo, na ang 
pinakamahalagang bagay sa ating mga buhay ay ang Salita ng Dios – na nalalaman natin at 
pinagtitiwalaan natin ito.  Higit pa, tinuruan Niya tayo na ang katibayan ng kagandahang-loob ng 
Dios ay hindi lamang matatagpuan sa panlabas na kalagayan ng ating buhay.  Oo, napakadalas, 
kapag pinagpapala tayo ng Dios ipinakikita rin Niya ito sa mga bagay na pisikal.  Ngunit muli, 
sinasabi ng Tagapagligtas, “Satanas, ang pagkakamali mo ay ito, dito ka mismo nagkamali:  nais 
mong maging batayan Ko ang kagandahang-loob at pagpapala ng Dios sa mga bagay na makalupa. 
Nais mong ipalagay Ko na dahil nagugutom ako sa loob ng apatnapung araw, kung gayon, ang salita 
ng Ama na Ako ang Kanyang minamahal na Anak ay, marahil, maaari kong isipin na hindi gaanong 
tiyak at maaasahan.  Satanas, sinasabi mo sa Akin na dapat Kong sukatin ang pag-ibig at 
kagandahang-loob ng Aking Ama sa mga bagay na nakikita at hindi sa mismong salita Niya.”  
Tinanggihan iyan ng Tagapagligtas at Kanyang sinabi, “Hindi ganoon, Satanas.  Hindi kailanman.  
Ang salita ng Dios ay mapagkakatiwalaan.  At ito ang Aking katiyakan.” 
 
Sa araw na ito ay nais nating magpatuloy at matuto ng kahit na tatlong aral mula sa mismong buhay 
natin sa tuksong ito – mga aral na kailangan nating gamitin sa linggong ito at palagi sa ating mga 
buhay. 
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Ang aral ay ito:  Walang pagkakasala na ikaw ay tinutukso, ni nangangailangan man ng kasalanan 
ang tukso.  Hayaan mong ipaliwanag ko. 
 
Mababasa natin sa Hebreo 4, Siya ay tinukso.  Iyan ay, ang Anak ng Dios, ang Anak ng Dios na 
walang-sala, ay tinukso.  Ngayon, maaaring hindi natin maunawaan ang lalim ng pahayag na iyan, 
ngunit tiyakan itong nangangahulugan na ang tukso ay isang bagay at ang magpadala sa tukso ay isa 
pang bagay.  Ang magpadala sa tukso ay kasalanan.  Ang tukso ay hindi kinakailangang pareho ng 
kasalanan.  Hindi natin dapat awtomatikong ipalagay na kapag nalaman nating tinutukso tayo sa 
isang kasalanan, na iyon sa kanyang sarili ay kasalanan na.  Nang turuan tayo ng Panginoon na 
manalangin ng Lord’s Prayer, “At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa 
masama,” hindi Niya sinasabi na awtomatikong kasalanan ang tuksuhin.  Kundi sinasabi Niya sa atin 
bilang mga anak ng Dios na nagnanais ngayon na maging dalisay sa lahat ng ating mga gawi, 
panlabas at sa ating mga puso, dapat tayong manalangin na ang ating daan ay mabakuran mula sa 
mga patibong ng tukso upang  hindi tayo mahulog.  Dinadalangin natin na hindi natin sadyaing 
lumakad sa tukso, na hindi tayo maging walang-ingat at lapastangan.  Panginoon, dalangin namin, 
ilayo mo kami sa tukso.  Ngunit ang mismong tuksuhin, ay hindi kasalanan.  Ang kasalanan ay kapag 
nagpadala tayo. Kapag nakinig tayo sa tinig ng tukso, kapag pinahintulutan natin sa ating pag-iisip 
at puso ang tukso. 
 
Halimbawa.  Hindi mo kasalanan ang magmaneho ng iyong sasakyan at makaharap ang isang baliw 
na motorista, nagmumura at nagpapalihis-lihis sa paligid mo, umaasta at nagsasalita ng kabastusan 
sa iyong bintana.  Ngayon, iyan ay talagang tukso.  Ang kasalanan ay ito:  kapag pinahintulutan mo 
iyan na magbunga at umasta ka ng ganoon din at napuno ka ng masamang pag-iisip sa iyong puso at 
isipan.  Iyan ang kasalanan.  Iyan ang pagsuko sa tukso. 
 
Kapag ikaw ay natutuksong magpalagay sa isang madilim na araw, ang Dios ang hindi ko kasama, at 
ikaw ay nawawalan ng pag-asa, at ipinapalagay mo na ikaw ay iniwanan, iyan ay kasalanan.  Sa 
gayon ay nagpadala ka sa diablo, na palaging magsasabi sa iyo, “Hindi mo kasama ang Dios, hindi 
mo kasama ang Dios!” Kapag sumang-ayon ka at sabihing, “Siguro nga, tingnan mo kung anong 
nangyayari, tingnan mo kung anong nararamdaman ko,” kung gayon ikaw ay nahulog na sa tukso.  
Sa gayon ay ginagawa mong sinungaling ang Dios dahil sinabi Niya, “Ako’y kasama ninyong palagi.”  
 
Kapag ikaw ay naakit ng masama, kapag tinanggihan mo ang Salita ng Dios dahil hindi ito naaayon 
sa iyo, kapag isinantabi mo ang Salita ng Dios at sabihing, “Alam ko ang sinasabi ng Dios, ngunit sa 
ngayon hindi ko ito gusto. Lalakad ako sa sarili kong paraan,” kung gayon ikaw ay nahuhulog sa 
kasalanan. 
 
Si Cristo ay tinukso.  At agad Siyang tumugon, “Satanas, naririnig ko ang sinasabi mo.  Ngunit agad 
Akong tumutugon sa iyo, nagtitiwala Ako sa salita ng Dios, tinatanggihan ko ang lahat ng sinasabi 
mo sa akin.  Iyan ay mali.  Ikaw, Satanas, ay sinungaling.  At magiging ganyan ka lamang.” 
 
Kaya hindi natin dapat kaagad na ipagpalagay na kapag tayo ay tinutukso tayo ay nagkakasala.  
Anong gagawin natin sa tukso?  Paano tayo tutugon dito?  Hindi tayo dapat magpalagay ng ganito:  
“Kung ako ay anak ng Dios, kung gayon ay hindi ako matutukso niyan.”  Hindi kinakailangang 
ganoon.  Hindi tayo dapat magpalagay na, “Kung ako ay tuksuhin, mahuhulog ako, magkakasala 
ako.”  Tayo ay tinawag kay Jesu Cristo upang makayanan ang tukso at hindi magpadala kahit 
katiting.  Ngunit, sinasabi mo, maaaring totoo ‘yan kay Cristo.  Siya ay tinukso, gayunman ay hindi 
nagkasala.  Ngunit paano ito magiging totoo sa atin?  Kapag ako ay tinutukso, palihim kong sinasabi, 
“Anong magagawa ko?  Paano mo ako maaasahang magtimpi?  Ang pagnanasang iyon, ang tuksong 
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iyon, ang bumibitag na tuksong iyon, ang partikular na tuksong iyon na napakalakas sa akin na 
nagnanais na sakupin ang aking pag-iisip – paano ko ‘yan makakayanan?”  Sinasabi natin, 
“Nakalagpas na ako ng isang oras.  Natagalan ko ang tukso sa loob ng isang oras.  Walang 
mapagnasang tingin, walang mapag-imbot na pag-iisip.  Ngunit ngayon nakikita ko itong muli.  
Nakapagtimpi ako nang sandali.  Hindi ba mahalaga na nakapagtimpi ako nang sandali?  Naging 
mabuti ako.  Ngayon maaari ko nang bigyang-katwiran ang maliit na kaluwagan at magpadala nang 
kaunti sa tuksong ito.” 
 
Sa likod nito ay ito:  sinasabi natin na kapag tayo ay tinutukso hindi maiiwasang mangyari na tayo 
ay mahulog sa kasalanan.  At sa Salita ng Dios, itinatanggi ko iyan.  Itinatanggi ko iyan bilang isang 
bagay na dinadaya natin ang ating sarili.  Tayo ay palaging tinatawag, sa biyaya ng Dios, upang 
makayanan ang tukso.  Oo, nahuhulog tayo sa kasalanan.  Ngunit hindi natin dapat sabihin lang na, 
“Iyan ang tanggap na paraan.  Iyan ang panuntunan ng lahat ng ito.  Wala ka naman talagang 
anumang maaasahan.”  Ah, hindi!  Naninindigan sa Salita ng Dios, tumitingin sa Tagapagligtas, tayo 
ay araw-araw na tinatawag upang labanan ang ating kasalanan at hindi kailanman gumawa ng 
pagdadahilan sa pagkahulog sa kasalanan.  Dapat nating ibigay ang sisi, kapag tayo ay nahuhulog sa 
tukso, kung saan ito nararapat – sa sarili nating kasalanan.  At dapat tayong tumawag sa Panginoon 
at magtiwala sa Kanyang Salita kapag sinasabi Niyang, “Alam ng Panginoon na magligtas sa araw na 
masama.” 
 
Ang pangalawang aral na kasama sa pagtuksong ito sa Panginoon ay ito:  ang tukso ay darating 
nang walang paanyaya. 
 
Si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang.  Tiyakan, si Jesus, ay hindi naging padalus-dalos, hindi Siya 
naging hangal, at hindi Siya lumalakad sa paraang makalaman.  Ang probidensya ng Dios na 
kumokontrol sa mga detalye ng Kanyang buhay ay niloob na dumating ang mga tuksong ito sa 
Kanya. 
 
May mga pagkakataon na ikaw at ako ang naghahatid ng tukso sa ating mga sarili.  Kung minsan 
inaanyayahan natin ito sa paraan ng ating pamumuhay o pag-iisip.  Ngunit may iba ring 
pagkakataon na hindi tayo ang naghahatid nito sa ating sarili.  Iniiwasan natin ito, sa biyaya ng Dios.  
Gayunman, ito’y darating.  Dapat nating iwasan ang lahat, sabi sa atin ng Kasulatan, ng maghahatid 
ng tukso.  Mababasa natin sa Salita ng Dios, sa I Tesalonica 5, “Layuan ninyo ang bawat anyo ng 
kasamaan.”  Huwag mong hayaan ang kasalanan na ipakita sa iyo ang mga paninda nito gaya ng 
isang salesman.  Huwag mong anyayahan ang kasalanan sa iyong salas gaya ng pag-aanyaya sa isang 
salesman at hayaan siyang magsalita nang magsalita at pagkatapos ay magpasya kung bibilhin mo 
ito o hindi.  Huwag mong gawin iyan.  Iyan ay kahangalan.  Magkakaroon ka ng sapat na 
pagkakataon upang harapin ang tukso.  Sa paglakad mo sa daan ng pagsunod kay Cristo, hindi mo 
na kailangan gumawa ng paraan upang makahanap ng tukso.  Layuan mo ang tukso at matutong 
kilalanin kung ano ang naghahatid ng tukso sa iyo. 
 
Ang isang tao ay maaaring magsimulang maligaw.  Sasabihin niya, “Bakit ako labis na natutukso?  
Natutukso akong magnakaw, natutukso akong maging di-matapat, natutukso akong magmura, 
natutukso akong magkaroon ng mapagnasang pag-iisip, natutukso akong sumabog sa galit at 
karahasan.  Wala akong nakikitang pag-unlad.  Wala akong nakikitang paglago sa aking buhay 
Cristiano.  Nawawalan na ako ng pag-asa.  Nagtataka ako kung anak ba ako ng Dios.  Hindi ako 
masyadong tinutulungan ng Dios.”  Ngunit gayunman, kapag tiningnan natin ang buhay ng taong ito, 
makikita natin na walang patumangga siya kung umupo sa harap ng telebisyon.  Nanonood siya ng 
pelikula, ng soap-opera.   Naririnig niya ang mga tao na may bastos na bibig na ginagamit ang 
pangalan ng Dios sa walang kabuluhan, at wala siyang sinasabi.  Pinapanood niya ang iba sa opisina 
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at iniidolo ang mga babaero at mga mamamatay-tao.  At pagkatapos ay nagtataka siya kung bakit 
ang mga tuksong ito ay napakalakas sa kanya? 
 
Magkakaroon ng maraming pagsubok sa ating landas.  Babanatin ng Dios ang ating 
pananampalataya upang patatagin ang ating pananampalataya.  At hindi natin maiiwasan ang mga 
tukso.  Upang maiwasan ang tukso, kailangan nating lumabas sa sanlibutan.  Iyan ay sa kamay ng 
Dios sa sandali ng ating kamatayan.  Kaya hindi natin kailangang maghanap ng tukso.   
 
Dapat nating bantayan ang ating mga sarili mula sa tukso sa lahat ng sandali.  Dapat tayong lumayo.  
Dapat natin itong iwasan. 
 
Mga kabataan, ano ang pinakikinggan ninyo.  Huwag mong sabihin na wala itong magagawang 
kaibahan.  Kung ano ang naririnig mo ay mag-iiwan ng palagay – kung paano mo tatanawin ang 
isang babae, paano mo tatanawin ang lipunan, paano mo tatanawin ang iyong mga magulang.  Ang 
musikang nagtataguyod ng pagnanasa at pakikiapid at sekswal na karumihan – huwag mong 
sabihin na hindi ito nakakaapekto sa iyo.  Huwag kang magpakahangal. 
 
Ito ang tanong na dapat nasa harapan natin:  Paano ako namumuhay?  Iniiwasan ko ba ang tukso?  
Lumalayo ba ako sa tukso?  Kung minsan ay iniisip natin na kahit paano ang Dios ay gagawa ng 
himala, at sa palagay natin, “Kahit na hindi ako namumuhay ng Cristianong pamumuhay gaya ng 
nararapat kong gawin, kahit paano ay ilalayo ako ng Dios sa pagkahulog sa mga tuksong ito.”  Uuwi 
tayo sa ating tahanan at mananalangin, “Panginoon, patawarin mo ako,” pagkatapos nitong lahat.  O 
nananalangin tayo gaya ng unang ama ng iglesia, si Agustin, ay nananalangin bago ang kanyang 
pagbabagong-loob:  “Panginoon, pagkalooban mo ako ang kalinisan, ngunit huwag muna.” 
 
Kung ayaw mo ng mga paninda ng diablo, kung gayon ay huwag kang pumunta sa kanyang 
tindahan.  Lumayo ka.  Iwasan mo ito.  Huwag kang dumaan doon.  Pumunta ka sa kabilang panig.  
Oo, kailangan natin ng pakikipag-ugnayan sa sanlibutang ito.  Oo, narito tayo sa sanlibutan.  Oo, 
kailangan nating pumasok sa trabaho.  Ngunit kailangan tayong akayin ng Espiritu.  Dapat nating 
lakaran ang daan ng Ama.  Dapat tayong lumakad sa daan ng pagtitiwala sa Kanyang Salita.  Kung 
may kahangalan kang nakikipaglaro sa iyong kaluluwa at inilalantad ang iyong sarili nang di-
kinakailangan, kung gayon ay huwag kang magulat kung ikaw ay mahulog sa tukso.  Lumayo ka sa 
mga tukso. 
 
Ang huling aral na matututuhan natin ngayon ay ito:  Ang diablo ay gagawa sa kahinaan.  Nabasa 
natin na ang diablo ay lumapit kay Jesus nang Siya ay nagutom.  Palagi niyang inaatake kung ano 
ang nakikita niyang pinakamahinang punto. 
 
Ito ay may sinasabi tungkol sa pagkain.  Ang matinding tukso ni Satanas ay dumating nang makita 
niya na ang Panginoon ay nagugutom.  Ang Panginoon ay kaisa natin.  Ang katawan at ang kaluluwa 
ay magkasama.  Ang gutom at panghihina ng katawan ay natural na nagpapahina ng espiritual na 
pagpapasya.  Ang karamdaman ay natural na nagpapahina ng espiritual na pagpapasya.  Kaya nga 
sinabi ni Santiago sa kapitulo 5 na kapag tayo ay may sakit dapat nating ipatawag ang mga elder 
upang ang panalangin na may pananampalataya ay magligtas sa maysakit at ibabangon siya ng 
Panginoon.  Tinutukoy ba ni Santiago ang pisikal na paggaling?  Hindi.  Sinasabi niya ito:  “At kung 
siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan.”   
Ang konteksto doon ay kasalanan.  Ito ay kapag ako’y nasa higaan, malapit sa kamatayan, nag-iisip 
ako, sa aking mahinang isipan, at si Satanas ay bumubulong sa aking kaluluwa:  “Ngayon mapapala 
mo na ito.  Tingnan mo ang sarili mo! Tinatawag mo ang sarili mo na anak ng Dios?  Tingnan mo ang 
nangyayari sa iyo.”  Iyan ang sinasabi niya.  Kaya, lalo na kapag ang ating pisikal na katawan ay 
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nanghihina, higit nating kailangan ang kalakasan ng Salita ng Dios at ang kalakasan ng isa’t isa sa 
iglesia at pananalangin sa isa’t isa.   
 
Mahahanap ng diablo ang iyong kahinaan.  Pwede ka niyang isaisang-tabi.  Kilalang-kilala na niya 
ang mga tao sa panahong ito.  Nagkaroon siya ng anim na libong taon ng pagsasanay at kaya niyang 
mamataan ang iyong kahinaan nang isang milya ang layo.  Kaya niyang pag-ibahin ang mga tao.  
Kaya niyang sabihin kung sinong tao ang may partikular na kahirapan sa mapagnasang paningin.  
Kaya niyang sabihin kung sino ang maaaring mahulog sa pag-iimbot at kung sino ang nangangarap 
ng mga materyal na pag-aari.  Kaya niyang mamataan ang personalidad na madaling umasa sa 
kemikal.  Kaya niyang piliin ang mga babaeng nakikipagbaka sa kawalang-kasiyahan.  Kaya niyang 
piliin ang mga babae na nakikipagbaka sa kahinaan ng palagiang pagkukumpara ng kanilang sarili 
sa iba.  Kaya niyang tantiyahin ang mga kabataan sa isang saglit.  Alam niya ang pagkatao ng mga 
tao.     
 
At hindi niya sinasayang ang kanyang oras.  Hindi muna niya sinisiyasat ang mga lugar kung saan 
ang biyaya ng Dios ay malinaw na nakikita sa iyong buhay at kung saan ang biyayang iyon ng Dios 
ay napatunayan sa sarili nito na sagana.  Hindi, mabilis niyang pinipili ang mga lihim, mga 
inaalagaang kasalanan – ang maliliit na bagay na sinasabi mo sa iyong sarili na hindi malaking 
bagay at kaya mong mabuhay na kasama sila dahil wala namang ibubunga.  Natatagpuan niya ang 
kahinaan at ang masamang pagnanasa upang patayin ka, upang patayin ang iyong kaluluwa sa 
impierno. 
 
Madalas ka niyang aatakihin matapos ang mga panahon ng kahabagan ng Dios.  Madalas ka niyang 
aatikihin matapos ang mga panahon ng mayamang espiritual na pagpapala.  Matapos ang mga 
taluktok ng bundok kadalasan ay dumarating ang mga libis ng mga tukso ng diablo. 
 
Layuan mo ang mga tukso sa iyo.  Tumingin kay Jesu Cristo, ang Anak ng Dios, ang Tagapagligtas na 
ipinagkaloob ng Dios sa atin.  Pakinggan ang Kanyang mga salita habang Siya ay tumutugon sa mga 
panunukso ng diablo:  “Umalis ka diyan Satanas! Sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol 
sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa kamatayan.” 
 
Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Kanya sa pananampalataya, naniniwalang Kaya ka Niyang 
ingatan mula sa pagkatisod, at makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng kanyang 
kaluwalhatian na may malaking kagalakan. 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalangin namin na ito ay magkaroon ng handang pagpasok sa 
aming mga puso sa araw na ito, sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Amen. 

 


