
 1 

MATEO 4:1-7 
"TINUKSO GAYA NATIN:  (4) ANG CRISTIANO AT TUKSO" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Noong mga nakaraang linggo ginawa nating abala ang ating mga sarili sa mga tukso kay Jesu Cristo.  
Ang mga tuksong ito ay itinala para sa atin sa Mateo 4.  Kung tiningnan mo at binasa ang sitas na 
iyan, makikita mo na doon ay sinasabi sa atin ng Kasulatan ang tatlong tukso na hatid ng diablo kay 
Jesus, mga tuksong hinatid sa kanya pagkatapos Niyang mabautismuhan ni Juan Bautista sa Ilog 
Jordan.  Ang bautismong iyon ay paghahayag ng pasimula ng Kanyang ministeryo.  Kaagad-agad 
pagkatapos ng bautismong iyon Siya ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin. 
 
Tatlong malalaking tukso.  Ang una:  “Gawin mong tinapay ang mga batong ito.  Sinabi ng Ama sa 
Iyo,” sabi ng diablo, “na Ikaw ang Kanyang minamahal na Anak, na iniibig Ka Niya.  Ngunit wala 
kang anumang patunay niyan.  Kailangan mo ng isang bagay na higit pa sa salita ng Dios tungkol 
diyan.  Kailangan mo itong ipakita.” 
 
Nang mabigo iyan, kaagad na dinala ng diablo si Jesus sa tuktok ng templo.  At sinabi niya mula sa 
tuktok ng templo habang nakatingin sa mga dalisdis sa ibaba:  “Magpatihulog ka.  Sapagkat sinasabi 
ng Kasulatan, Siya’y magbibilin sa Kanyang mga anghel, sasaluhin Ka nila sa kanilang mga bisig, at 
hindi mo man lang magagalusan ang Iyong paa sa mga bato sa ibaba.” 
 
At ang huling tukso (na hindi pa natin nararating) ay nang dalhin ng diablo si Jesus sa napakataas 
na bundok at sinabi sa Kanya na lahat ng mga kaharian na nakikita Niya ay magiging Kanya kung 
magpapatirapa lamang si Jesus at sasamba sa diablo. 
 
Sa pagpapatuloy natin sa pangalawang tukso na sinimulan natin noong nakaraang linggo, ang tukso 
tungkol sa pagpapatihulog Niya sa bubong ng templo, habang hinahangad nating matutuhan ang 
Salita ng Dios sa tuksong ito, may ilang mga bagay na kailangan nating tandaan, una sa lahat, na ang 
mga tuksong ito ay tunay.  Hindi ito isang palabas, hindi pagsasadula.  Mayroon tayo ng mismong 
mga salita ng Kasulatan para dito na Siya ay tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin, 
gayunma'y walang kasalanan. (Heb. 4:15).  Ang ating Panginoon ay walang kasalanan.  Hindi Siya 
nagkasala.  Madalas nating sabihin, “Kung hindi siya maaaring magkasala, paano Siya talagang 
matutukso?”  Iyan ay napakahirap unawain.  Gayunma’y sinasabi ng Kasulatan na Siya ay tinukso.  
Ito ay bahagi ng Kanyang pagpapakababa, bahagi ng Kanyang pagparito sa ating kalagayan at sa 
ilalim ng kahihiyan ng ating mga kasalanan, mga kasalanan ng lahat ng mga ibinigay ng Ama sa 
Kanya mula sa panukala ng mapagbiyayang paghirang.  Pumasok Siya nang lubos sa ating taong 
katayuan.  Siya ay itinakuwil.  Dumanas Siya ng karukhaan, gutom, kapaguran.  At bahagi ng ating 
taong kalagayan ang tukso.  Kaya Siya ay tinukso.  Sa Kanyang banal na kaluluwa at lubos na 
pagkatao Siya ay naharap sa tukso sa paraang hindi natin maaaring maharap.  Sapagkat palagi 
Niyang agad na nakikita ang kasuklam-suklam na kasamaan.  Hindi, ang Panginoon ay hindi 
nagsasadula.  Ang mga bagay na ito ay tunay na tunay, lubhang tunay kung kaya sinasabi sa atin ng 
Kasulatan na palibhasa'y nagtiis siya sa pagkatukso, Siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. 
 
Mayroon pa.  Dapat nating tandaan na ang mga tuksong ito ay hindi lamang mahinang hihip ng 
hangin sa Panginoon.  Hindi Niya ito sinuong na may pagkikibit-balikat lamang.  Tunay na tunay ang 
mga tuksong ito kaya mayroon tayo nitong salita ng Dios sa Hebreo 5:7, 8:  “Sa mga araw ng 
kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus; ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may 
malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan, at 
siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop.  Bagama't siya'y isang Anak, siya'y 
natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis.”  Doon ay sinasabi ng 
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Kasulatan na si Jesus ay natakot.  Nalalaman Niya ang masamang kasalanan na inilagay ni Satanas 
sa Kanyang harapan.  Nakita Niya ang mga pakahulugan.  At sa mga matang puno ng banal na takot, 
tumingin Siya sa Kanyang Ama.  Iniisip natin na mas madali siguro para sa Kanya, at kung ganoon 
hindi Niya talagang mauunawaan ang pinagdadaanan natin kapag tayo ay tinutukso.  Sinasabi natin, 
“Paano Niya malalaman?” Subalit hindi gayon.  Alam Niya ang mga panggigipit ni Satanas sa 
paraang hindi natin nalalaman.  Pinagdaanan Niya ang tuksong iyon sa paraang hindi natin 
magagawa, kaya sinasabi ng Kasulatan, “Kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang 
ito'y inyong makayang tiisin.” 
 
Ang mga tukso sa Kanya ay hindi mga kathang-isip.  At ang mga tukso sa Kanya ay hindi lamang 
mahinang hihip ng hangin para sa Kanya. 
 
Sa lahat ng mga bagay na ito ang ating Tagapagligtas ay tumatayo sa ating harapan bilang dakila 
nating Punong Pari, ang ating dakilang Tagapagligtas, kung kaya’t kapag tayo ay tinutukso, sa 
pananampalataya yamang kaisa sa Kanya, mayroon tayo sa Kanya hindi lamang ng pagkaunawa ng 
mga bagay na ito kundi, sa Kanya, mayroon tayo espiritual na biyaya at kalakasan na sa 
pamamagitan nito ay makakatayo tayo sa harap ng mga tukso sa atin. 
 
Natuto tayong muli, mula sa ating Tagapagligtas, sa mga tukso sa Kanya.  Natutunan natin hindi 
lamang ang sa sarili Niyang pagkaperpekto sa gitna ng mga tuksong ito, kundi habang minamasdan 
natin Siya sa mga tuksong ito tayo ay naaarmasan upang makatayo tayo laban sa lahat ng mga 
tukso. 
 
Ang pangalawang tukso ay nang hinamon ng diablo ang Panginoon na magpatihulog Siya sa templo.  
Nakita natin noong nakaraang linggo na ito ang tukso kung saan sa katunayan ay susubukin Niya 
ang Dios, ang tukso na kung saan ay sinasabi ng diablo sa Kanya, “Sinabi mo sa akin na Ikaw ay 
naniniwala sa salita ng Dios.  Kung naniniwala ka sa salita ng Dios, bakit hindi ka gumawa ng 
sitwasyon upang subukin iyang salita ng Dios.  Kailangan mong subukin ang salita ng Dios.  Kaya 
gumawa ka ng sarili mong munting pagsubok.  Dalhin mo ang Iyong sarili sa sitwasyon na imposible 
sa tao.  Sadyain mong lumakad sa hangal na paraan.  Sadyain mong isantabi ang inihayag ng Dios 
tungkol sa pangangalaga sa iyong katawan.  Isantabi mo lahat ng iyan.  Ilagay mo ang pagsubok na 
ito:  lumundag ka mula sa tuktok ng templo.  Maglagay ka ng pagsubok upang makita kung ang 
Salita ng Dios sa Awit 91, na nagsasabing Siya’y magbibilin sa Kanyang mga anghel tungkol sa Iyo 
upang ingatan Ka at saluhin Ka, kung iyan bang salita ng Dios ay totoo.” 
 
Ngayon nakita natin noong nakaraang linggo na iyon ay masama.  Iyon ay masama sapagkat ito ay 
panunukso sa Dios.  Ito ay paggawa ng eksperimento upang makita kung ang Salita ng Dios ay 
mapagkakatiwalaan o hindi.  Nakita agad ng Tagapaglitas ang kaibuturan ng tukso at sinabing, 
“Huwag tutuksuhin ng tao ang Panginoong Dios.”   
 
May ilang mga aral na dumagit sa atin ngayon. 
 
Ang unang aral ay ito.  Dapat gawing layon ng Cristiano na alaming mabuti ang Biblia.  Tayo ay 
napapaligiran ng mga tukso.  Sila ay tuso at mahusay na ginawa at dalubhasang binalangkas.  Kung 
nais mong makatagal sa mga tuksong ito, dapat na alam mong mabuti ang Kasulatan.  Gagamitin ni 
Satanas ang Kasulatan.  Tutuksuhin ka niyang maniwala sa kabulaanan, iyan ay, pandoktrinang 
kamalian.  Kaya ni Satanas na patunayan ang kahit anong pandoktrinang kabulaanan na maaaring 
maisip sa pamamagitan ng isang talata mula sa Bibilia – pinilipit, pinili mula sa pagkakaisa ng buong 
Kasulatan.   
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Alam natin na kinamumuhian ng diablo ang Kasulatan.  Ngunit alam din natin na kaya niyang 
gamitin ang mga katotohanan ng Kasulatan laban sa isa’t isa, lalo na kapag tinutukso niya ang isang 
seryosong mag-aaral ng Biblia na nais malaman ang Kasulatan.  Madalas siyang tutuksuhin ng 
diablo, lalapit sa kanya na may dalang Kasulatan, at sinusubukang magtatag ng bulaang doktrina sa 
Kasulatang iyon, na magtatag ng isang bagay na lumalapastangan sa Dios sa kanyang buhay.   
 
Matatandaan mo na ginamit ni Satanas ang Awit 91.  Ginamit niya iyan upang tuksuhin si Jesus.  
Isang napakagandang sitas ng Kasulatan.  Alam ng diablo ang sinasabi ng Awit 91.  Ikaw?  Alam mo 
ba ang tungkol sa  Awit 91?  Alam ni Satanas.  Kaya itong banggitin ni Satanas mula sa alaala.  Hindi 
na niya kailangan itong tingnan.  Alam niya ito.  Siya ay mag-aaral ng  Biblia.  Ah, oo.  Siya rin ay 
mag-aaral, sabi natin ilang linggo na ang nakaraan, ng kalikasan ng tao.  Alam niya ang kalikasan ng 
tao gaya ng isang aklat.  Ngunit alam din niya ang banal na Kasulatan.  At palagi niyang hinahasa ang 
kanyang mga palaso.  Alam na alan niya ang Biblia upang malaman kung paano ito gamitin para sa 
kanyang sariling maka-diablong mga layunin.  Oo, namumuhi siya sa Biblia.  Oo, sinisikap niyang 
ipagbawal ang Biblia at sunugin.  Sinisikap niyang gawin ang Biblia sa mga maling pagsasalin at 
pagbabago ng mga salita.  Ang mga pagbabago ng mga salita ng Biblia ay hindi mga salin ng Biblia 
kundi kinukuha ang Kasulatan at inilalagay sila sa mga salita ng tao at ipinapasa ito bilang Biblia.  
 
Subalit kaya niyang gamitin ang Kasulatan mismo sa kanyang mga tukso laban sa mga Cristiano. 
Ngayon, syempre, palagi niya itong pinipilipit at ginagamit ng mali.  Sa Awit 91:11, na kanyang 
binanggit kay Jesus sa pagsisikap na magpatihulog Siya mula sa tuktok, may kaunting pariralang 
iniwan ang diablo.  Sapat lang ang iniwan niya upang baligtarin ang kahulugan.  Nakuha mo ba ito 
nang basahin mo ang sitas?  “Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, 
upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka.  Sa kanilang mga kamay ay dadalhin ka nila, baka 
sa isang bato'y matisod ang iyong paa.”  Ang mga iniwang salita ay ito:  “Upang sa lahat ng iyong 
mga lakad ay ingatan ka.”  Hindi iyan binanggit ng diablo.  “Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang 
mga anghel tungkol sa Iyo,” sabi ng diablo.  Pagkatapos ay iniwan niya ang mga salitang iyon at 
nagpatuloy, “Sa kanilang mga kamay ay dadalhin ka nila…”  Iniwan ni Satanas ang mga salitang ito:  
“Upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka.”  Ang Awit 91 ay nagbibigay ng katiyakan sa 
lingkod ng Dios na lumalakad sa mga daan ng Dios, sa mga daan na itinakda ng  Dios.  Sa gayong 
lingkod ang Dios ay nagbibigay ng katiyakan na siya ay Kanyang iingatan.  Sa lingkod ng Dios na 
lumalakad sa mga daan ng Dios, mga daan na kalugud-lugod sa Dios, sinasabi ng Dios, “Magbibilin 
Ako sa mga anghel upang ingatan ka.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Ngayon hindi isinama ni Satanas ang bahagi tungkol sa paglakad sa itinalagang paraan ng Dios.  At 
nais niyang sabihin kay Jesus, “Ang pangako ng Dios na magbibilin Siya sa Kanyang mga anghel 
upang ingatan Ka ay nangangahulugan na maaari kang lumakad sa anumang daan na pipiliin Mo at 
matatanggap Mo pa rin itong pangako ng Dios.”  Gusto niyang sabihin, “Piliin Mo ang daang nais 
Mong lakaran.  Bumitiw ka lang at hayaan ang Dios.  At iyan ang magpapakita kung gaano Ka 
nagtitiwala sa Dios.”  Ngunit, nakita mo, ang paggamit na iyan ng Kasulatan ay nagliligaw sa 
Kasulatan.  Hindi iyan ang buong Kasulatan.  Hindi sinasabi ng Awit 91 na, “Lumakad ka sa sarili 
mong daan, gawin mo ang nais mo at iingatan ka ng Dios.”  Hindi sinasabi o itinuturo ng Awit 91 
iyan! Ganito ang itinuturo nito:  Ang taong matuwid, ang lingkod ng Panginoon, ay tatanggap ng 
katiyakan ng pangangalaga at ng pag-iingat ng Dios sa pamamagitan ng paglakad sa daan ng 
Panginoon. 
 
Ginagamit ni Satanas ang Salita, sige, subalit may inaalis siya.  Ginagamit ni Satanas ang Salita ng 
Dios, sige, subalit ginagamit niya ito sa paraang palaging kasalungat sa mismong Kasulatan. 
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Nakita mo, kapag nais niyang tuksuhin ang isang taong mapag-imbot, hinuhugot niya ang Filipos 
4:19:  “At pupunuan ng aking Dios ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa 
kaluwalhatian.”  O, gagamitin niya ang Awit 37:  “Ibibigay ng Panginoon ang mga nasa ng iyong 
puso.”  Ngayon, sasabihin niya sa isang tao (at sinasabi niya ito mismong sa pamamagitan ng iglesia, 
kung minsan maging sa pamamagitan ng mga ministro at mga pastor sa kanilang bulaang 
pangangaral), sa taong mapag-imbot:  “Hindi ba sinabi Niya iyan?  Sinabi Niyang ibibigay Niya ang 
lahat ng mga nasa ng iyong puso.  Ngayon ninanasa mo iyang bagong bahay, di ba?  Ninanasa mo 
iyang magandang bagong kotse?  Ninanasa mo ang babaeng iyan para maging asawa?  Sinabi ng 
Panginoon na ibibigay Niya ang mga nasa ng iyong puso.  Magtiwala ka lang sa Kanya at 
panghawakan ito sa pamamagitan ng pananampalataya, angkinin mo ito sa pamamagitan ng 
pananampalataya, at ito ay mapapasaiyo.  At kung hindi mo ito makuha, ito’y dahil hindi ka talagang 
naniniwala sa Dios, di ba?”  Nakita mo, iyan ang pamamaraan ni Satanas.  Ganyan mismo ang 
sinusubukan niyang gawin sa Panginoon. 
 
At iyan ang karaniwang ginagawa ngayon sa daigdig ng iglesia.  Ang mangangaral ay tatayo at 
magsasabing, “Ibig sabihin ng Kasulatan na kung hihingi ka sa pangalan ni Jesu Cristo ng kahit 
anuman, at naniniwala kang lubos, makukuha mo ito.  Dahil sinabi ito ng Dios, hindi ba?  Sinabi 
Niyang ibibigay Niya ang anumang nasain mo.  Kaya hingin mo sa Dios ang kalusugan.  Hingin mo sa 
Kanya ang kayamanan, kaligayahan.  Angkinin mo ito.  At kung hindi mo ito matanggap,” sasabihin 
nila sa iyo, “ito’y dahil wala kang pananampalataya.”  Ngayon hindi iyan ang ipinangangaral ng 
Salita ng Dios.  Hindi iyan ang ipinangangaral ng Cristong napako sa krus.  Iyan ang mensaheng 
katulad ng dinala ng diablo kay Jesus.  Iyan ay ganap na bulaan.  Huwag kang magpalinlang dito! 
Huwag kang magpalinlang sa maliwanag na kinang at kabanalan nito.  Walang anumang banal 
tungkol diyan sa uri ng kaisipan na pinakakalat sa mga Cristianong iglesia.  Huwag mong pilipitin 
ang Salita ng Dios.  Kahabag-habag ang mga mangangaral, na tinatawag ang kanilang mga sarili na 
lingkod ni Cristo, na binabaluktot at pinipilipit ang Salita ng Dios.  Ang Salita ng Dios ay mamahalin.  
Subalit ang Salita ng Dios ay hindi maaaring ginawa upang sabihin kung anuman ang nais ng taong 
sabihin nito. 
 
Dapat mong malaman ang Salita ng Dios.  Kailangan mong malaman ang Salita ng Dios sa paligid ng 
sarili nitong paksa, na siyang kaluwalhatian at pagka-soberano ng Dios.  Sa gayon ay hindi ka 
matitinag ng bawat bagong doktrina.  Iyan ang paksa ng Kasulatan:  ang kaluwalhatian at pagka-
soberano ng Dios. 
 
Tayo ay nabubuhay sa panahon ng Internet.  Nariyan ang lahat ng uri ng kaisipan, lahat ng uri ng 
mga dokumentong lumulutang sa paligid.  Ang mga lalaki at mga babae, sa mga iglesiang Reformed 
din, ay natutuklasan ang mga bagay na hindi pa nila naririnig, at ngayon iniisip nilang may bago 
silang katotohanan.  Mayroon silang ideya na hindi pa naiisip ng pastor.  At nagsisimula nila itong 
ipalaganap sa iglesia.  Ito ay lumang kabulaanan, walang duda, dahil sinasabi ng Kasulatan na 
walang anumang bago sa ilalim ng araw.  Ang mga ito ay lumang kabulaanan na muling binuhay.  At 
kapag sinabihan ang gayong mga tao, “Ang pinalalaganap mo ngayon sa iglesia ay lumang 
kabulaanan lamang na kinaharap ng iglesia at tinuligsa noon, at dahil ito’y napakahalaga ang iglesia 
ay gumawa ng pahayag tungkol dito sa mga kredo,” hindi sila makikinig diyan dahil mayroon silang 
patunay na teksto at sila’y naging mapagmalaki.  Pagkatapos ay sasabihin nila sa mga pinuno ng 
iglesia:  “Hindi pa kasi kayo nakakahabol.  Wala kayo ng Espiritu.  Mayroon kami ng Espiritu.”   
 
Bayan ng Dios, dapat tayong magkaroon ng wastong pagkaunawa sa Salita ng Dios.  Ang wastong 
pagkaunawang iyan sa Salita ng Dios ay ang Kasulatan sa kabuuan nito, ang Kasulatan mula sa sarili 
nitong paksa sa pagka-soberano ng Dios, at ang Kasulatan sa pagkakaunawa sa kanila ng iglesia, 
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pinangunahan ng Banal na Espiritu sa mga kapanahuhan habang inilalagay nila ang katotohanang 
iyan sa mga Cristianong kredo. 
 
Sinasabi mo, “Hindi ako talagang mag-aaral ng Biblia.  Nais ko lang ng praktikal na buhay.  
Napakahirap para sa akin ang magbasa.”  Anak ng Dios, kailangan mo ng Salita ng Dios upang 
makatayo ka laban sa tukso.  Kailangan mong kunin ang buong baluti ng Dios.  Huwag kang 
magkaroon ng ganitong kaisipan:  na walang anumang nararapat malaman sa Biblia malibang 
nagpapabuti ito sa iyong pakiramdam, kaya ikaw ay tumitingin sa Biblia para maghanap ng mga 
bagay na nagpapabuti sa iyong pakiramdam.  At sasabihin mo, “Ito ay napaka praktikal, ito ay may 
kinalaman sa aking buhay; ngunit iyan ay doktrinal at hindi ko talaga kayang unawain iyan, kaya 
hindi ko iyan bibigyang-pansin.”  Huwag mong gawin iyan.  Lumapit ka bilang anak.  Lumapit kang 
may pananampalataya.  Maging kaanib ng wasto, biblikal na iglesia na may kredong nagsasabi sa 
iyo kung ano ang pinaniniwalaan nito mula sa Salita ng Dios, nang tahasan, sinasabi sa iyo nang 
tahasan kung ano ang pinaniniwalaan nito.  Subukin mo ito ng Salita ng Dios.  At patuloy na mag-
imbak ng kaalaman sa iyong isip.  Maging mag-aaral ka ng banal na Kasulatan.  Alamin mo ang ibig 
nilang sabihin. Kung sinasabi mong ayos lang ang maging walang-muwang, hindi mo kailangang 
malaman ang Salita ng Dios, gagamitin iyan ng diablo laban sa iyo. 
 
Ang pangalawang bagay na nais kong ipakita ngayon ay, minsan pa, napakasamang tuksuhin ang 
Dios, napakasama ang lumikha ng mga pangyayaring dinisenyo upang makita kung Siya ba ay 
magiging tapat sa Kanyang Salita o hindi – ang sabihing, “Itinatakda ng kalooban ng Dios kung 
kailan ako mamamatay.  At alam kong hindi ako mamamatay ng isang sandali bago sa Kanyang 
itinakda at hindi sa isang sandali pagkatapos.  Kaya, magmamaneho ako gaya ng isang baliw.”  Iyan 
ay pagtukso sa Dios.  Hindi iyan banal.  Iyan ay masama – isang paglapastangan sa Dios! 
 
Inaasahan mo ang Dios, kung gayon, na gumawa ng higit sa karaniwang pamamaraan.  Iyan ang 
sinasabi mo.  Ang sinasabi mo ay, “Panginoon, kung nariyan Ka at inaasahan Mo akong maniwala na 
Ikaw ay tunay na nariyan, kung gayon ay dapat Kang gumawa sa pamamagitan ng di-
pangkaraniwang pamamaraan.  Ang Salita ng Dios ay hindi sapat.  Kailangan Mong ipakita sa akin 
na Ikaw ay tunay na nagmamalasakit sa akin, na Ikaw ay tunay na makapangyarihan.  Upang 
maipakita sa akin na Ikaw ay tunay na makapangyarihan, eto ang mga kondisyon na ilalatag ko.  At 
kung tutugon Ka, Panginoon, sa mga kondisyong ito, ay tunay na malalaman namin na Ikaw ay 
malakas at makapangyarihang Dios.”  Iyan ay kalapastanganan! 
 
Sinabi ng Dios na ibibigay Niya ang mga pangangailangan ng ating pamilya.  Iyan ay totoo. Ngunit 
huwag mong kunin iyang Salita ng Dios at sabihing, “Hindi ko gusto ang trabaho ko.  At kahit na 
wala akong ibang inaasahan, aalis na lang ako at magtitiwala sa Panginoon sa pakikipagsapalaran sa 
pananampalataya.”   
 
Kapag ikaw ay dumating sa mapanubok na kalagayan, hindi iyan pagkakataon upang hingin sa Dios 
na patunayan ang Kanyang sarili sa iyo.  Sa halip, ito ay oras na dapat kang magtiwala sa Dios.  
Lumalakad sa Kanyang daan, ginagawa ang Kanyang kalooban – sa ganyang paraan ikaw ay 
makatitiyak na Siya ay kasama mo upang mangalaga sa iyo. 
 
Ah, alam ko ang tugon.  Ang tugon ay magiging ganito:  “Ah, Pastor Haak, hindi ka naniniwalang 
kaya ng Dios na kontrolin ang kotse at ingatan kang ligtas.  Hindi ka naniniwalang kaya Niyang 
magbigay para sa iyong pamilya kung paanong umulan ng manna sa Israel.  Hindi malaki ang 
pananampalataya mo.”  Ang sagot ko ay ito:  “Alam kong iniingatan ako ng Dios kapag ako ay nasa 
kotse ko at sa aking bahay sa lahat ng oras.  Alam ko iyan.  Ngunit alam ko na tinawag Niya ako, sa 
Kanyang harapan, upang tumustos para sa aking pamilya at upang mag-ingat ako at lumakad sa 
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Kanyang mga daan.  At kasalanan ang i-blackmail ang Dios, upang ilagay Siya sa sitwasyon kung 
saan kailangan Niyang may gawin para sa atin upang mapatunayan ang Kanyang sarili sa atin.” 
 
Ang sanhi nito ay kawalang-pananampalataya.  Iyan ay tila kakaiba.  Subalit ang tunay na sanhi nito 
ay kawalang-pananampalataya.  Ito ay pag-insulto sa Dios. 
 
Pakinggan mo ang Salita ng Dios, at linawin ito! Ang Dios ay tagagawa ng kautusan.  Lahat ng 
Kanyang ginagawa ay ginagawa Niya upang bigyang-kasiyahan ang Kanyang sarili.  Ang Dios ay 
hindi maaaring madala sa mga pagsubok na iyong ginagawa.  Hindi ka maglalatag ng mga 
kondisyon upang mapatunayan ang Kanyang katapatan.  Hindi Siya nagpapasakop sa iyong mga 
eksperimento upang maitatag ang Kanyang katapatan at kapangyarihan.  Siya ay Dios.  Tinatawag 
ka Niya upang sundin Siya, upang lumakad sa Kanyang mga daan.  At sa iyong paglakad sa Kanyang 
mga daan, upang tanggapin mula sa Kanya ang katiyakang ito, pangangalagaan ka Niya at iingatan 
ka. 
 
Pagpalain nawa ng Dios ang Kanyang Salita sa ating mga kaluluwa. 
 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  At dalangin namin ang pagpapala nito ngayon sa amin sa araw na 
ito, sa pamamagitan ni Jesu Cristo, Amen. 

 


