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MATEO 4:1-7 
"TINUKSO GAYA NATIN:  (3) INILALAGAK ANG KANYANG SARILI SA DIOS" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Matatandaan mo na tayo ay nag-aaral tungkol sa mga tukso kay Cristo na itinala para sa atin sa 
banal na Kasulatan, sa Mateo 4.  Kung babasahin mo ang kapitulong iyan, makikita mo na 
pagkatapos bautismuhan ni Juan si Jesus sa Ilog Jordan Siya ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang 
kung saan Siya ay tinukso ng diablo.  May tatlong natatanging tukso na hatid ni Satanas.    
 
Ang una ay gagawin Niyang tinapay ang bato.  Pinupuntirya ni Satanas ang pisikal na gutom ni 
Jesus, at sinusubukang ipaisip sa Kanya na ang Dios ay hindi Siya pinagpapakitaan ng kagandahang-
loob o pagpapala. 
 
Ang pangalawa, na nais nating simulang pag-aralan ngayon, ay nang kaagad Siyang dinala ng diablo 
mula sa ilang tungo sa tuktok ng templo at hinamon Siya na magpatihulog mula sa tuktok na iyon 
bilang pagpapakita ng Kanyang tiwala sa Dios. 
 
Panghuli, sinasabi sa atin ng kapitulo na dinala Siya ng diablo sa napakataas na bundok kung saan 
makikita ni Jesus ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan, at sinabi sa Kanya, “Ang lahat ng mga ito 
ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatirapa at sasamba sa akin.” 
 
Gaya ng sinabi ko, nais nating simulan ang pagtingin sa sinasabi sa atin ng Kasulatan tungkol sa 
pangalawang tukso. 
 
Una, magkaroon tayo ng kaunting pagbabalik-aral sa unang tukso. 
 
Nakita natin na sa unang tukso hinangad ni Satanas na pahinain ang salita ng Dios.  Binigyang-diin 
natin na ito ang palaging nangyayari.  Ito ang palaging nasa gitna ng bawat tukso.  Ang bawat tukso 
ay sinusubukan tayong ilayo sa katiyakan ng salita ng Dios.  Nasaksihan ng diablo ang bautismo sa 
Ilog Jordan at narinig ang tinig ng Dios mula sa langit na nagsasabi, “Ito ang minamahal kong Anak, 
sa Kanya ako lubos na nalulugod.”  Ngayon si Satanas ay dumating na may dalawang-talas na 
palaso:  “Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay.  
Sinabi ng Dios na Ikaw ang Kanyang Anak, na Siya ay lubos na nalulugod sa Iyo.  Talaga?  Tingnan 
mo ang sarili Mo.  Sapat na ba sa Iyo na umasa lamang sa salita ng Dios?  Ipakita mo ito.  Gamitin Mo 
ang Iyong kapangyarihan upang magtustos sa Iyong sarili.  Ah,” sabi ng diablo, “Hindi ko sinasabi na 
ang Kanyang salita ay hindi totoo.  Pero pwede bang magturo Ka ng isang bagay na labas sa 
Kanyang salita na magpapakitang ito ay totoo?”  Kaya inaatake ng diablo ang pagka-maaasahan, ang 
katiyakan, at pagka-mapagkakatiwalaan ng Salita ng Dios. 
 
Ang sagot ng Panginoon ay maganda:  “Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, 
kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Dios.”  Iyan ay, sinasabi Niya sa diablo, “Hindi ang 
nasa loob ng Aking tiyan at hindi kung saan Ako natutulog ang titiyak sa kagandahang-loob ng Dios, 
kundi ang kagandahang-loob ng Dios ay nahayag sa Akin sa Kanyang banal na Salita.” 
 
Ngayon ang diablo, mababasa natin, ay kaagad na dinala si Jesus sa tuktok ng templo.  Sabi niya, 
“Kung ikaw ang Anak ng Dios, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, Siya'y mag-uutos sa kanyang 
mga anghel tungkol sa iyo, at Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa 
isang bato.” Sa pagkakataong ito hinahangad ng diablo na ipakita ng Tagapagligtas ang huwad na 
pagtitiwala sa Dios, ang gumawa ng kasalanan ng pagpapalagay.  “Sinasabi mong nagtitiwala ka sa 
Ama?  Patunayan mo.  Inaangkin mo na nabubuhay ka sa bawat salita ng Dios?  Iyan ang kasasabi 
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mo pa lamang.  Sinabi mo na Ikaw ay nabubuhay sa bawat salita ng Dios.  Talaga, talaga bang 
nabubuhay ka sa bawat salita ng Dios?  Patunayan mo.  Tumalon ka mula sa tuktok.  Hindi ba 
naniniwala Ka sa salita ng Dios nang sabihin Niyang mag-uutos Siya sa Kanyang mga anghel at 
aalalayan Ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang Iyong paa sa isang bato sa ibaba?”  Kaya 
kanyang hinahangad na ipakita ng Tagapagligtas ang kasalanan ng kawalang-pagtitiwala o, ang 
huwad na pagtitiwala sa salita ng Dios. 
 
Tingnan natin, una sa lahat, ang hamon dito. 
 
Ang pangalawang tukso ay dumating pagkatapos ng una.  Mababasa natin, “Pagkatapos ay dinala 
siya ng diablo sa banal na lunsod at inilagay siya sa taluktok ng templo” (t. 5).  Walang duda sa 
kahulugan nito.  Sa ilang paraan, hindi sinabi sa atin kung paano (ang ebanghelyo ayon kay Lucas ay 
nagsasabi sa atin na Siya ay dinala), dinala ng diablo si Cristo sa Jerusalem at sa templo.  “Ang banal 
na lunsod,” ay ang Jerusalem.  Sa Lumang Tipan ito lamang ay:  ang lunsod kung saan pinili ng Dios 
na manahan, kung saan naroon ang trono ni David, at kung saan nakatayo ang templo sa Dakong 
Banal.  Inilagay Siya ng diablo sa tuktok ng templo.  Ang templo ay nakatayo sa Bundok Moria, na 
nasa ibabaw ng dalisdis.  Ang tuktok ay tumutukoy sa gilid ng gusali ng templo.  Hindi ito ang tuktok 
ng tore ng iglesia o ang patulis na tuktok o balkonahe, kundi ang tuktok ng bubong o gilid ng 
bubong ng templo.  Doon Siya inilagay ng diablo.  Ang arkitektura ng templo ay hindi gaya ng moske 
ng Muslim na may mga paikot, mga tuktok, at mga tore.  Kundi ito ay isang kahon – isang parisukat 
na may patag na bubong.  Sinabi sa atin na ang taas siguro ay mga 450 talampakan.  Isa sa mga 
pader ay itinayo na paakyat mula sa sahig ng libis na kinalatan ng mga malalaking tipak na bato.  
Ang pagkahulog sa tuktok o gilid ng bubong ay maghahatid ng agad na kamatayan.  Iyan ang tagpo.   
 
Pagkatapos, napakabilis, dinala Siya ng diablo sa gilid ng bubong ng templo na nakatingin sa ibaba 
mula sa nakalulula nitong taas.  At sinabi niya sa Kanya, “Kung ikaw ang Anak ng Dios, 
magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, Siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at 
Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa isang bato” (t. 6). 
 
Ang kanyang pangangatwiran ay nasa mga linyang ito.  Kapapahayag mo pa lang na ikaw ay umaasa 
sa salita ng Dios.  Sinasabi mo na hindi mo susukatin ang probisyon ng Dios sa iyo sa pamamagitan 
lamang ng pagtingin ng iyong pantaong mga mata, kundi ikaw ay aasa sa salita ng Dios at 
magtitiwala sa Kanyang salita na Ikaw ay pinapaboran ng Dios, kahit na ang mga bagay na nakikita 
ng iyong mga mata ay hindi kinakailangang ipinakikita iyan.  Sinikap kong ipakita sa iyo ang 
katotohanan na, mula sa iyong kalagayan – na walang anumang kinakain – wala kang anuman na 
magpapatunay sa salita ng Dios. Wala kang nakikitang katibayan na Ikaw ang Kanyang minamahal 
na Anak.  Ngunit sinabi mong nagtitiwala ka at nabubuhay sa pamamagitan ng salita ng Dios. Ang 
iyong tiwala ay lubos sa salita ng Dios.  Iyan ang sinabi mo sa akin.  Sige.  Ngayon ay may 
pagkakataon ka upang patunayan ang iyong tiwala sa Ama.  Kababanggit mo lang ng Kasulatan sa 
akin.  Hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang isa pang Kasulatan.  (Sapagkat nalalaman ng diablo ang 
kanyang Kasulatan.  Bumanggit siya mula sa Awit 91 kung saan ay sinabi ng Panginoon na Siya'y 
mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka 
masaktan ang iyong paa sa isang bato.)  Hindi ba sinasabi ng Salita ng Dios na pipigilan ng mga 
anghel na ikaw ay mahulog? Hindi ka ba nila sasaluhin at ligtas na ibababa upang hindi man lang 
masugatan ang iyong paa sa isang matalas na bato sa ibaba? 
 
Pansinin kung paano hinahangad ni Satanas na gumawa sa sagot ni Cristo.  Sa unang tukso ang 
sagot ng Panginoon ay:  “Umaasa Ako sa Salita ng Dios.”  Ginagamit ngayon ni Satanas ang mga 
salitang ito para sa susunod na tukso.  Napakabilis niya at napakatalino.  Hindi siya basta na lang 
naghahalungkat sa kanyang sisidlan ng mga tukso at hahayaan itong lumipad.  Hindi.  Ang diablo ay 
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asintado.  Itinututok niya ang kanyang mga palaso.  Sinusubukan niyang gamitin ang mismong mga 
salita ng Tagapagligtas.  Ganyan din siya kadalasan gumagawa sa iyong buhay. 
 
May dalawang bagay na nais kong pansinin mo sa hamon na ito. 
 
Ang una ay ito:  Ang pangalawang tukso ay ang mismong kabaligtaran ng una.  Iyan ay kagulat-
gulat.  Ang diablo ay pumaling ng 180 degree.  Ipinaaalala nito sa akin kung paano mo susubukang 
bunutin ang isang poste mula sa lupa.  Kung wala kang lakas upang bunutin ito nang tuwiran, anong 
gagawin mo?  Itutulak mo ito sa isang panig at itutulak mo ito sa kabila, pabalik-balik.  Ganyan ang 
ginagawa ng diablo – pabalik-balik.  Maaari siyang pumaling ng 180 degrees at lumapit sa iyo mula 
sa kasalungat na daan nang una siyang lumapit.  Sa unang tukso, iminungkahi niya na ang Ama ay 
walang pakialam, na ang Ama ay hindi nagbigay ng probisyon.  “Nagugutom ka.  Sinasabi sa Iyo ng 
Iyong Ama na Siya ay nalulugod sa Iyo.  Pero tingnan mo.  Itinaboy ka Niya sa ilang.  Hindi tinutugon 
ang Iyong mga pangangailangan.  Mas mabuti pang gawin mong tinapay ang mga batong ito.  Mabuti 
pang huwag ka nang umasa sa Kanya.  Alagaan mo ang Iyong sarili.” 
 
Ngayon ay sa kabilang panig siya nagmumula – isang 180 degree na pagpaling.  “Sinabi ng Iyong 
Ama na aalagaan ka Niya?  Sinabi Niya iyan noon pa sa aklat ng Mga Awit, na babantayan ng mga 
anghel ang bawat mong hakbang.  Nagtitiwala ka sa Dios?  Sabi mo nagtitiwala ka sa Kanyang salita.  
Bumitaw ka, kung gayon.  Magpatihulog ka sa bubong ng templo.”  Kamangha-mangha.  Una 
sinasabi niya na walang pakialam ang Ama.  Pagkatapos ay sinasabi niya, “Labis na nagmamalasakit 
ang Ama maaari mong ihagis ang pag-iingat sa hangin.  Eto, gumawa ka ng sitwasyon kung saan ang 
Dios ay kailangang kumilos upang ipakita ang Kanyang kapangyarihan at ang Kanyang 
pangangalaga.” 
 
Iyan ang kasamaan nitong pangalawang tukso.  Sinusubukan ni Satanas na magpakita si Jesus ng 
huwad na pagtitiwala sa Dios.  Tila baga sinasabi ni Satanas, “Magtiwala ka lang sa Dios.”  Para 
siyang lehitimo.  At madalas nating hinihikayat ang isa’t isa na gawin mismo iyan:  magtiwala ka sa 
Panginoon.  Ngunit, unawain, hindi nagmumungkahi si Satanas kay Jesus na kumilos sa 
pananampalataya, kundi kumilos ayon sa sarili Niyang palagay, maging pabigla-bigla at tuksuhin 
ang Dios.  Gumawa ka ng isang bagay na sinabi ng Dios na huwag mong gawin.  Lamang, ay gawin 
mo ito sa pananampalataya.  Lumundag sa pananampalataya.  Napaka pangkaraniwan niyan 
ngayon sa daigdig ng iglesia.  Ang kaisipan na iingatan ka ng Dios, anuman ang gawin mo.   
 
Pansining kasama ko, pangalawa, na yamang sinalungat ng salita ng Dios sa kanyang unang 
panunukso, ngayon ay ginagamit na ng diablo ang Kasulatan para sa sarili niyang kapakinabangan.  
Ginagamit niya ang dalisay na salita ng Dios para sa sarili niyang kapakinabangan.  Pinipili niyang 
mabuti ang kanyang mga teksto.  Ang Awit 91 ay pang-Mesias, iyan ay, inilalarawan nito ang 
pagdating ng Tagapagligtas, ang Mesias, ang Lingkod ng Panginoon.  Sinasabi niya (at sasabihin niya 
ito sa iyo), “Ah, gusto mong pag-usapan ang Biblia?  Pag-usapan natin ang Biblia.  Gawin natin itong 
biblikal, kung gayon.  Gawin natin ito sa kayarian ng Kasulatan.”  Sabi niya, “Hindi ko sila 
tinatanggihan.  Kaya kong makipag-usap sa iyo tungkol sa Biblia.”  Nakita mo, kung tahasang 
inaamin ni Satanas na kinapopootan niya ang Salita ng Dios, kung gayon ang mga linya ay matalas 
na iginuguhit.  Ngunit nais niya itong magmukhang walang pagkakaiba sa pagitan niya at ng 
Kasulatan.  Iyan ang palagay na nais niyang maiwan sa iglesia.  “Talagang walang pagkakaiba, sa 
pagitan ng kasinungalingan at ng katotohanan.  Ah, lahat ng mga kasinungalingang ito ay hindi mga 
kasinungalingan.  Matatagpuan sila sa banda riyan sa Salita ng Dios.”  Hindi niya sinasabi kay Jesus, 
“Wala akong tiwala sa salita ng Dios.”  Hindi, “Nagtitiwala din ako sa salita ng Dios.  Ikaw?  
Magpatihulog ka mula sa templo.” 
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Muli ang tugon ng Panginoon ay maganda at ipinapakita sa atin kung ano ang hangarin ni Satanas.  
Ang hangad ni Satanas ay tuksuhin ni Cristo ang Dios, na ilagay sa pagsubok ang Dios, na gumawa 
ng sitwasyon na dinisenyo upang makita kung gagawa ang Dios o hindi.  At nabasa natin, sinabi ni 
Jesus sa kanya, “Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios” (t. 7).  
Doon ay binabanggit ng Panginoon ang Deuteronomio 6:16 kung saan ay mababasa natin, “Huwag 
ninyong susubukin ang PANGINOON ninyong Dios, gaya ng pagsubok ninyo sa kanya sa Massah.”  
Ipinaaalala ni Moises sa Israel ang tungkol sa panahong naghimagsik sila sa ilang sa Massah 
(mababasa mo iyan sa Exodo 17:1-7).  Iyan ay pagkatapos nilang mapalaya mula sa Ehipto.  Sinisi 
ng Israel si Moises sa pagdadala sa kanila sa ilang sa kawalan, sa mapait na tubig.  Sila ay nasa isa sa 
kanilang mga sumpong at pag-aalboroto.  At sila ay kumilos laban kay Moises.  “Walang tubig, 
Moises.  Dinala mo kami dito upang mamatay.  Bigyan mo kami ng tubig na maiinom.”  Kaya sinabi 
ni Moises sa kanila, “Tinutukso ninyo ang Dios.  Hinahamon ninyo Siya upang magbigay.  Sinasabi 
ninyo, Nasa gitna ba natin ang Dios o hindi.  Sinusubukan ninyo ang Dios.  Sinasabi ninyo, Kung nasa 
gitna natin ang Dios, kung gayon ay magbibigay Siya ng tubig gaya ng ginawa Niya noon.  Hindi na 
kami makapaghihintay.  Kailangan na namin ito ngayon.”  Kinuha ni Cristo ang mismong salitang 
iyon, at sa kainitan ng Kanyang pagsubok inilabas Niya ang salitang iyon bilang Kanyang depensa.  
“Satanas,” sabi ng Panginoon, “hinihingi mong sabihin Ko sa Dios na dapat Niyang patunayan ang 
Kanyang sarili, na kailangan Niyang ihayag ang Kanyang kabutihan sa Akin sa paraang lampas sa 
Kanyang panukala at layunin.  May dapat Siyang gawin upang ipakita na Siya ay tunay na Dios, na 
mayroon Siyang kakayahan upang iligtas Ako.  Tulad ng sinasabi ng mga tao sa ilang na kailangang 
patunayan ng Dios na may kakayahan talaga Siyang ilabas kami sa Ehipto patungo sa lupang 
ipinangako.  Kailangan Niyang patunayan ito sa amin.” 
 
Kaya, sinasabi ng Panginoon, “Hinihingi mong tuksuhin Ko ang Dios, na ilagay ang Dios sa pagsubok.  
Hinihingi mong maglagay Ako ng mga kondisyon, na maglagay ako ng pagsubok.  At sa 
pamamagitan ng pagsubok na ito ay malaman kung patutunayan ng Dios o hindi ang Kanyang sarili 
sa Akin, na patunayan na gayon nga ang Kanyang sinabi.  Iyan ang ginagawa mo, Satanas.  Sinasabi 
mo sa Akin na hamunin ko ang katapatan ng Dios sa pamamagitan ng paghahagis Ko ng Aking sarili 
sa gilid na ito upang ang katotohanan ng sinabi Niya sa Awit 91 ay matupad.” 
 
Sa Deuteronomio 6:16 ipinahayag ng Dios na iyan ay sumusubok sa Kanya.  Iyan ay pagkuha sa 
Kanyang pangako at pagsasabing, “Kung tunay ang pangakong iyan, ako sa gayon ay ililigtas mula sa 
kalagayang ito.  Kaya gagawin ko ang aking munting eksperimento at matutuklasan kung totoo o 
hindi ang Awit 91.”  Iyan ang babala ni Moises sa bayan ng Dios na huwag gawin.  Sinabi ni Satanas 
kay Jesus, “Ihagis mo ang iyong sarili mula sa taluktok.  Subukin mo ang Dios.  Tuklasin mo kung 
ang salita ng Dios ay talagang totoo nang sabihin Niyang magbibilin Siya sa Kanyang mga anghel 
tungkol sa iyo.  Mabuti pang subukin mo iyan.  Alamin mo.”  
 
Kaya karaniwan na nating naririnig ang mga salitang ito ngayon, “Bumitaw ka lang at hayaan mo 
ang Dios.  Subukin mo ang Dios.  Ipakita mo na tunay kang nagtitiwala sa Dios.  Hayaan mong 
ipakita ng Dios na Siya ay tunay na makapangyarihan at mabuti sa Kanyang salita.”  Iyan ay hindi 
banal.  At hindi ito pananampalataya at pagtitiwala.  Iyan ay pagtatangkang gamitan ng 
impluwensya ang Dios, na subukang hilahin ang Kanyang mga tali.  Sa halip na lumalakad sa 
Kanyang salita at sa Kanyang kalooban sa katiyakan na ang Kanyang salita ay totoo at ang Kanyang 
kalooban ay matalino, tayo ay lumalakad sa labas ng Kanyang kalooban.  Gumagawa tayo ng bagay 
na madula upang makapaglagay tayo ng pagsubok upang ipakita kung gaano kadakila ang Dios. 
 
Sinabi ni Jesus kay Satanas, “Satanas, Ako’y pumarito upang gawin ang Kanyang kalooban.  Hinding-
hindi Ko Siya tutuksuhin.  Hindi ko susubukin ang Dios.  At hindi Ako hahatol sa pamamagitan ng 
tugon ng Dios sa isang kahirapan kung totoo o hindi ang Kanyang salita.  Hinding-hindi ko 
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hahamunin ang Dios.  Iyan ay paglapastangan.  Iyan ay kawalang-pananampalataya, pagpapalagay.”  
Sinasabi ng Panginoon, “Naniniwala Akong iingatan Ako ng Dios.  Gagawin Niya Akong ligtas.  
Ngunit natanggap ko ang katiyakang iyan sa mismong paraan ng paglakad gaya ng sinabi Niya sa 
Akin na lakaran.  Sinabi Niya sa Akin na ang Aking katawan ay kaloob ng Dios – hindi upang ihulog 
sa templo sa mga batuhan, upang gumawa lamang ng malaking palabas at pagpapakita sa iyo.  
Hindi,” sabi ng Panginoon, “Pangangalagaan Kita sa paraan ng iyong paglakad sa pagsunod sa Aking 
salita.” 
 
Kaya ang paggamit ng Tagapagligtas sa Kasulatan ay wastong-wasto.  Hindi mo maaaring tuksuhin 
ang Dios.  Hindi ka maaaring maglagay ng mga sitwasyon sa iyong buhay kung saan susubukin mo 
ang Dios.  Hindi ka maaaring lumapit sa Dios at sabihing, “Kung totoo ang Salita ng Dios na ako ay 
tunay Niyang pangangalagaan, gaya ng sinabi Niya sa Kanyang salita, kung gayon ay 
makikipagsapalaran ako dito.  Iiwan ko ang pangangatwiran, hihiwalay ako sa Kanyang kalooban, 
hahamunin ko Siya na ingatan ako maging dito sa madilim at mahirap na paraan na aking nililikha 
para sa aking sarili.”  Iyan ay pagtukso sa Dios.  Iyan ay makasalanan.  At iyan ay nagmumula sa 
panlilinlang ni Satanas at mula sa kasamaan ng puso ni Satanas. 
 
Ginagawa mo ba iyan?  Lumalapit ka ba sa Dios at sinasabing, “Susubukin ko ang Salita ng Dios.  
Hindi ko talaga ito paniniwalaan o talagang iisipin na tatayo ito sa kanyang sarili malibang 
mayroong malaking pagsubok dito.  Gagawa ako ng sarili kong pagsubok.  Kung totoo ang Salita ng 
Dios na kaya Niya akong ingatan at pagpalain, kung gayon ay maaari kong iwan na lamang ang 
aking dahilan at iwan ang aking mga tungkulin at makipagsapalarang gawin ang anumang maibigan 
ko, bagaman ito ay maglalagay sa aking pamilya at sa akin sa panganib.  Ngunit nagtitiwala akong 
hindi naman ako pababayaan ng Dios.” 
 
Sa iba iyan ay magmumukhang napakabanal.  Iyan ay maaaring napakabanal, subalit hindi ito banal.  
Ito ay kasalanan.  Ito ay pagtukso sa Dios na buhay.  Hindi, huwag mo Siyang tuksuhin.  Paniwalaan 
mo Siya.  Oo, magkaroon ng katiyakan na pangangalagaan ka ng Dios.  Ngunit magkaroon ng 
katiyakan na pangangalagaan ka ng Dios sa paraang ikalulugod ng Dios na ibigay sa iyo ang 
katiyakan – sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang Salita, sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong 
pagkatawag, sa pamamagitan ng paggawa ng iyong buong kaya upang maging matapat sa Kanya.  Sa 
ganyang paraan malalaman mo na magbibilin Siya sa Kanyang mga anghel at iingatan Niya ang 
iyong kaluluwa hanggang sa buhay na walang hanggan.   
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat pong muli sa Iyong mahalaga at banal na Salita.  Dalangin namin na ang mga 
katotohanan nito ay pumasok sa aming puso at maging kagalakan namin sa buong araw.  Hinihingi 
namin ang Iyong pagpapala sa Iyong iglesia, sa Iyong kaharian, at sa Iyong mga anak sa lahat ng 
kanilang mga pagsubok at paghihirap.  Sa gitna ng aming mga pagsubok nawa kami, sa 
pananampalataya, ay ibigay sa Dios ang kaluwalhatian, umaasa sa Iyong Salita at nagtitiwala at 
nakakasumpong ng kaginhawahan na nagmumula sa pagkakatiwala ng aming lakad sa Iyo.  Sa 
pamamagitan ni Jesu Cristo namin idinadalangin ang mga bagay na ito, Amen. 

 


