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MATEO 4:8-11 
"PAGLILINGKOD SA PANGINOON NIYANG DIOS" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Dumating tayo ngayon sa pangatlong tukso sa ating Panginoong Jesu Cristo na itinala para sa atin sa 
Mateo kapitulo 4.  “Muli, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya 
ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan, at ang karangyaan ng mga ito.  At sinabi niya sa kanya, Ang 
lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatirapa at sasamba sa akin.  Sumagot sa 
kanya si Jesus, Lumayas ka, Satanas! sapagkat nasusulat, Sambahin mo ang Panginoon mong Dios, 
at siya lamang ang iyong paglingkuran.  Pagkatapos nito'y iniwan siya ng diablo at dumating ang 
mga anghel at pinaglingkuran siya” (tt. 8-11). 
 
Sa pangatlong tukso sa ating Panginoon, dumating tayo sa mismong puso ng layunin ng Dios sa mga 
tuksong ito.  Ang layuning iyan ay upang ihayag na ang Kanyang Anak ay ang Isa na pumarito upang 
tuparin ang buong katuwiran.  Ang layuning iyan ay upang ihayag ang Kanyang Anak bilang Siyang  
magliligtas sa pamamagitan ng Kanyang ganap na pagsunod. 
 
Mababasa natin sa aklat ng Roma, kapitulo 5, na sa pamamagitan ng pagsunod ng isa ang marami ay 
magiging mga matuwid.  Kaya ang Kasulatan ay nagtuturo sa atin na sa pamamagitan ng pagsunod 
ni Cristo tayo ay naligtas.  Si Cristo, sa kapakanan ng mga ibinigay sa Kanya ng Ama, ay gumawa ng 
pagsunod sa kalooban ng Ama.  Ang pagsunod na iyan ay ginawa sa paraan ng pagdurusa, sa paraan 
ng kamatayan at pagkapako sa krus.  Ito ay pagsunod kung saan pumalit Siya sa lugar ng mga anak 
ng Dios, nagdusa sa kaparusahan na nararapat sa kanila, at tinamo para sa kanila ang ganap na 
katuwiran sa harap ng Dios.  
 
Sa pangatlong tukso tinangka ni Satanas na ilihis si Cristo sa landas ng pagsunod.  Ipinapakita dito 
ni Satanas ang kapansin-pansin na maliwanag na pagkaunawa sa mga layunin ng pagtubos ng Dios.  
Ipinapakita ni Satanas na mayroon siyang pagkaunawa sa mga tunay na usapin na nakataya sa 
kaligtasan ng mga anak ng Dios.  Alam niya na ang kaligtasan ay dapat ibatay sa pagsunod ng Anak, 
paghalili sa ating lugar, pagkamatay para sa atin, paglakad sa landas ng pagdurusa.  Kaya 
sinusubukan ni Satanas na alisin si Cristo sa landas na iyon.  Tinatangka niyang mag-alok ng mas 
madaling paraan, di gaanong masakit, mas mabilis.  “Lahat ng mga pagdurusa at tukso,” sabi niya 
kay Cristo, “ay maaaring matapos sa isang saglit.  Ibibigay ko sa iyo ang nais Mo – paghahari, 
kaharian – ibibigay kong lahat sa iyo sa mas madaling paraan.  Ibigay Mo sa akin ang nais ko, at 
ibibigay ko sa Iyo ang nais mo.” 
 
Ito ang palaging layunin ni Satanas.  Sa maraming pangyayari sa kasaysayan ng Lumang Tipan 
hinangad ni Satanas na palisin ang lahi ni Cristo, na daigin ang pangako na narinig niyang sinabi ng 
Dios sa Halamanan – sinabi sa kanya, ngunit sinabi rin kay Adan at Eba at sa iglesia.  Ang pangakong 
iyan ay matatagpuan sa Genesis 3:15, ang pangako na magbibigay ang Dios ng Anak na dudurog sa 
ulo ni Satanas.  Palaging sinisikap ni Satanas na hadlangan iyan, palagi niyang sinusubukang pigilan 
ang pagdating ng Mesias.  Si Faraon, halimbawa, nang pinalunod niya lahat ng sanggol na lalaki ng 
Israel sa Ilog ng Nilo.  O, muli, ang reynang si Atalia sa kasaysaysan ng mga hari ng Juda.  Mababasa 
mo ang tungkol diyan sa II Cronica 22, nang ipapatay niya maging ang sarili niyang mga apo.  Bakit 
niya gagawin iyon?  Bakit siya kikilos laban sa natural niyang kalikasan?  Ito ba’y pagka-makasarili?  
Ito ba’y kasakiman?  Ah, ito’y higit pa diyan! Ito’y Makademonyo.  Ito ay pagtatangka ni Satanas na 
wasakin, na pigilin ang lahing iyon, upang mahadlangan ang pagparito ni Cristo. 
 
Gayundin naman, nang ipinanganak si Jesus, matatandaan mo na ipinapatay ni Herodes ang lahat ng 
batang lalaki sa Bethlehem, dalawang taon at pababa.  Bakit ganoon?  Ito ba ay dahil lamang siya ay 
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isang haring walang kapanatagan?  Ah, mayroon pang higit kaysa diyan.  Iyan ay si Satanas na 
tinatangkang pigilan ang mga layunin ng Dios. 
 
Madalas nating itinatanong, “Inisip ba ni Satanas na magtatagumpay siya dito?”  Hindi ko alam ang 
isipan ni Satanas, subalit ito ang higit na tiyak:  inilalagay niya ang lahat dito, lahat ng mayroon siya.  
Alam niya na si Cristo ang Isa na ipinangako ng Dios, ipinangako na sa Paraiso noong una.  Siya ang 
Mesias.  Siya ang Isa na pumarito upang isagawa ang ganap na pagsunod na magiging batayan ng 
kaligtasan ng mga anak ng Dios.  Kaya hinaharap niya si Cristo. 
 
Ano ang kanyang layunin?  Ang layunin niya ay alisin sa landas ng pagsunod ang Anak, ang 
perpektong Anak ng Dios.  Determinado siyang daigin ang sinabi ng Dios.  
 
Subalit nalalaman natin mula sa Kasulatan, at dito tayo may kapanatagan, na ang mga layunin ng 
Dios ay tatayo.  “Gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan,” sabi Niya sa Isaias 46.  “Ang payo ng 
Panginoon kailanman ay nananatili,” Awit 33. 
 
Kaya, sa pamamagitan ng mga tukso kay Cristo ang Dios ay nalulugod na ihayag sa isang kamangha-
mangha at malalim na paraan ang pagsunod ng Kanyang Anak, ang Anak na Kanyang sinabi, “Sa 
Kanya Ako lubos na nalulugod.”  Ipinagkaloob ng Dios ang ating Panginoong Jesu Cristo na, ayon sa 
mang-aawit, ay magpapanumbalik sa hindi Niya inalis.  May kamalayan at sadya Niyang lalakaran 
ang landas ng pagsunod sa Ama.  Susunod Siya para sa atin at gagawa ng ganap na pagsunod.  Ang 
ganap na pagsunod na iyon ang pundasyon ng buo nating kaligtasan.  Iyan ang dapat nating makita. 
 
Sinasabi ng Dios sa atin na sa ating sarili ay malayo tayo sa pagiging matuwid.  Tayo ay masuwayin.  
Hindi natin kaya, sa ating sarili, na magbigay sa Kanya ng ganap na pagsunod na siyang batayan ng 
pagtanggap sa atin sa kalangitan.  “Subalit ibinigay Ko ang Aking Anak.  Tumingin ka sa Aking Anak.  
Nagbigay Siya ng ganap na pagsunod kapalit mo.  At sa batayan ng Kanyang gawa, at sa gawa 
lamang Niya, ang Aking bayan ay ibinilang na matuwid sa Aking harapan.” 
 
Kaya, isinasaisip ang layunin ng Dios ng paghahayag ng isang ganap na masunuring Anak, dumating 
na tayo, ngayon, sa panghuling tukso sa Panginoon.  Kapag tiningnan natin ang pangatlong tukso sa 
kabuuan ay makikita natin na nagpapanggap si Satanas na handa siyang tanggapin si Cristo sa 
Kanyang pag-angkin bilang ang piniling Mesias.  Pinahapyawan na niya iyan sa pangalawang tukso.  
Matatandaan mo na ginamit niya ang Awit 91:11, 12.  Ang mga salitang iyon ay tiyakang tumutukoy 
sa Mesias.  Sa una at pangalawang tukso, gayunman, ginamit ni Satanas ang salitang “kung.”  Kung 
Ikaw ang  Anak ng Dios, gawin mong tinapay ang mga batong ito.  Kung Ikaw ang Anak ng Dios, 
magpatihulog ka sa mula sa tuktok ng templo.  Ngayon sa pangatlong tukso, hindi niya ginamit ang 
saling “kung.”  Isinusuko na niya, sabi nga, ang puntong iyon.  Hindi na siya “nagku-kung” tungkol sa 
Pagkadios ni Cristo.  Hindi na siyang “nagku-kung” tungkol sa mabuting kaguluran ng Ama sa 
Kanya.  Hindi na siya naglalagay ng tandang pananong sa pag-angkin na ito talaga ang Anak ng Dios, 
ang Mesias.  Ngunit, sabi nga, sinasabi niya sa ating Panginoon, “Sige, pumarito Ka upang mamuno.  
Pumarito Ka upang maghari sa kaharian ng Dios.  Sasang-ayon ako diyan.  Subalit hindi ba may mas 
madaling paraan?  Hindi ba tayo pwedeng magkasabay na umiral?  Hindi naman labis ang hinihingi 
ko.  At kaya kong ibigay sa Iyo ang nais Mo sa isang mas simple, mas mabilis na paraan.  
Magkasundo tayo.  Itong pagsasalungatan natin, itong pag-aaway ay maaaring tapusin.  Isusuko ko 
na ang punto:  Ikaw ay magiging dakilang hari sa bayan ng Dios.  Hindi ba tayo pwedeng 
magkasabay na umiral kahit paano?  Lahat ng tuksong ito ay maaaring matapos.  Makukuha Mo pa 
rin ang nais Mo at ang itinakda mong makamit.  Maaari Kang maging Panginoon, maaari Kang 
maghari.  Ngunit hindi Mo kailangang pumunta sa daang pupuntahan Mo upang makamit ito – ang 
daan ng pagdurusa kapalit ng mga anak ng Dios.  Isusuko ko ng lahat.  Para lamang sa isang bagay.”  
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Ngayon kailangan nating tandaan na ang mga tukso ni Satanas ay palaging sukat at palagi silang 
akma.  Nagsimula siya sa pagsasabing “kung.”  “Kung totoo ang Salita ng Dios sa sinasabi nito 
tungkol sa Iyo, kung gayon nga, gawin mong tinapay ang mga batong ito.”  Pagkatapos ay 
nagpatuloy siya sa pangalawang tukso:  “Kung Ikaw ang Anak ng Dios, patunayan mo, subukan mo 
ito.  Sinasabi ng Dios na nalulugod Siya sa Iyo; aba, patunayan natin iyan, tingnan natin kung gayon 
nga.  Magpatihulog Ka mula sa templo.”  Subalit ngayon ay sinasabi niya sa Kanya, “Ikaw ay naparito 
upang maghari sa mga puso ng mga lalaki at mga babae.  Ikaw ay pumarito upang maghari sa isang 
malaking kaharian.  Ibibigay ko sa Iyo ang isang iyan.  Ngunit magagawa Mo iyan sa mas simpleng 
paraan.  Hindi mo kailangang dumito sa ilang na nagdurusa, hirap na hirap sa paglakad sa 
nakakapagod na landas na ito.  Maaari tayong magkaayos.  Ang kailangan ko lang sa Iyo ay 
pagkilala.” 
 
Upang ipahayag ito sa posibleng pinakakaakit-akit at maliwanag na paraan, mababasa natin na 
“dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga 
kaharian sa sanlibutan, at ang karangyaan ng mga ito.”  Alam natin na ang ilang ng Judea ay puno ng 
daan-daang taluktok, mga bundok na napakatataas at kayang magbigay ng magandang tanawin ng 
buong paligid, isang malawak na tanawin sa buong paligid.  Kaya dinala ng diablo si Jesus sa lugar 
na kahanga-hanga at kamangha-mangha.  Mararanasan natin ang biglang bugso ng pagkamangha at 
kapangyarihan.  At, malinaw na sinasabi ni Satanas, “Ibibigay ko sa Iyo ang lahat ng nakikita Mo.  
Ang nakikita Mo ay halimbawa pa lamang, patikim pa lang ito.  Ibibigay ko sa Iyo ang nakikita Mo at 
higit pa.  Lahat ng mga kaharian sa sanlibutan,”sabi niya kay Jesus, “at ang karangyaan ng mga ito.” 
 
Makakatulong na ihambing ang mga salitang ito sa Mateo 4 sa mababasa natin sa Lucas 4.  Sa Lucas 
4:5-7 mababasa natin:  “Pagkatapos ay dinala siya ng diablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa 
kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan.  At sinabi sa kanya ng diablo, Ibibigay 
ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito, at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa 
akin, at ibinibigay ko kung kanino ko ibig.” Sa isang saglit sa panahon ng kasaysayan, iyan ay, 
ipinagkaloob niyang makita ni Jesus, sa isang maigsing bahagi ng oras, lahat ng kaharian sa 
sanlibutan.  Dumaan silang lahat sa Kanyang harapan.  Iyan ay, ipinakita niya kay Jesus hindi 
lamang ang makikita ng mata ng tao, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian ng nakikita ng 
Kanyang mata nang sandaling iyon, kundi ipinakita niya kay Jesus, sa paraang hindi natin kayang 
unawain, ang larawan ng biglaang kuha ng lahat ng mga kaharian sa sanlibutan nang sandaling 
iyon.  Hindi niya ipinakita ang mga pook ng mga dukha at ang mga kabiguan at mga problema ng 
mga kahariang iyon.  Kundi ipinakita niya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan nila.  Ginamit 
niya ang kaningningan ng Ehipto, ang dingal at ginto ng Roma, ang dunong at mga coliseum ng 
Gresya.  Isang di-pangkaraniwan ang nangyari.  Nakita mo, ang mga special effect ay hindi bago kay 
Satanas, hindi bago patungkol sa diablo.  Kaya ng diablo, ayon sa Kasulatan, na magbago ng kanyang 
sarili bilang anghel ng liwanag.  Gumawa ng pagpapakita ang diablo.  Isang biglang kuha ng lahat ng 
kaharian sa sanlibutan, lahat ng kapangyarihan at lahat ng kaluwalhatian nila sa isang saglit lamang 
– ipinakita niya itong lahat kay Cristo.  At sinabi niya sa Kanya, “Ang pinakamahusay na bahagi ay sa 
Iyo.  Ibibigay ko ito sa Iyo.” 
 
Ngayon mayroon tayong tanong:  Sa katunayan ba’y magagawa iyan ni Satanas?  Lehitimo ba niyang 
masasabi, “Sapagkat ito'y naibigay na sa akin, at ibinibigay ko kung kanino ko ibig.”  Si Satanas ay 
nagsasalita kay Cristo na tila baga siya ang nagmamay-ari at may awtoridad sa sanlibutan.  “Pwede 
kong angkinin,” sabi niya, “o pwede ko itong ipamigay.”  Pinalalabas niya na tila baga ibinigay ng 
Dios itong lahat sa kanyang mga kamay at magagawa niya ang anumang naisin niya.  Ano ang sagot 
diyan?  Ang sagot ay ito:  Huwag mong kalimutan, ang diablo ay sinungaling.  Iyan ang sinabi ni 
Jesus sa Juan 8:44 nang Siya ay nakikipag-usap sa mga Fariseo na hindi naniwala sa katotohanan na 
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nasa Kanya.  Sabi Niya sa mga Fariseo:  “Kayo'y mula sa inyong amang diablo, at ang nais ninyong 
gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa sa Simula, at hindi 
naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng 
kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya'y isang 
sinungaling, at ama ng kasinungalingan.”  Nang sabihin ng diablo kay Cristo na pag-aari niya at kaya 
niyang ibigay itong lahat sa Kanya, siya ay sinungaling.  Hindi dahil may sinasabi siya ay 
nangangahulugang ito ay totoo.  Ang diablo ay isang impostor, isang manloloko.  Hindi niya 
maibibigay sa iyo ang ipinapangako niya.  Ang Dios, hindi ang pinakamasama ng impierno, ang may 
hawak ng lahat sa Kanyang mga kamay.  Awit 24:1, “Ang lupa ay sa PANGINOON at ang lahat ng 
narito; ang sanlibutan, at silang naninirahan dito.”  Daniel 4:25, “Ang Kataas-taasan ay namumuno 
sa kaharian ng mga tao, at ibinibigay ito sa sinumang maibigan niya.” 
 
Sinisikap ng diablo na maging maganda ito sa pandinig.  Sabi niya, “Ito’y naibigay na sa akin.”  
Nakita mo, tinatabingan niya ang katotohanan.  Sa isang banda ay sinasabi niyang, “Wala akong 
magagawa kung walang pahintulot ng Dios, ngunit ibinigay na ito sa akin ng Dios.”  Subalit siya ay 
sinungaling.  Hawak ng Dios ang lahat ng mga bagay sa Kanyang mga kamay at mula sa Kanyang 
mga kamay ay lumalabas ang pagpapala at sumpa. 
 
Kung iyan ay totoo, bakit kung gayon, tinatawag siya ni Jesus na pinuno ng sanlibutang ito?  
Tinawag Niya siya ng ganito sa Juan 12:31.  Muli sa Efeso 2:2 mababasa natin na ang diablo ay 
tinawag na pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, at sa Efeso 6 siya ay tinawag na naghahari sa 
sanlibutan sa kadilimang ito. Itinatanong natin ito dahil marami ang may di-biblikal at pala-palagay 
at pinilipit na kaisipan tungkol sa kapangyarihan ng diablo at sa kapangyarihan ni Cristo, na tila 
baga ang kapangyarihan ni Cristo at ang kapangyarihan ng diablo ay may matinding paglalaban, 
isang matinding pagbubuno sa pagitan nilang dalawa sa kung sino ang mananalo sa huli.  Naririnig 
natin ngayon ang malaking pagpapahalaga sa diablo at sa kanyang kapangyarihan – na mayroon 
siyang kapangyarihan na ipinag-aalala ni Cristo at kaya ka niyang kunin sa kamay ni Cristo.   
 
Ang sagot muli ay, oo, si Satanas, sa pamamagitan ng kasalanan, ay may malaki at nangingibabaw na 
impluwensya sa mundo ng kasalanan at kadiliman.  May malaki siyang impluwensya sa sanlibutan.  
Hinahangad niyang palaganapin ang kanyang mala-impiernong pananaw sa sanlibutan at sistemang 
pangkahalagahan.  At ang sanlibutan ay magiliw at kusang-loob na tinanggap at sinunod ang diablo.  
Sa daan ng kasalanan, dahil sa kasalanan ng tao, naiimpluwensyahan at naghahari ang diablo sa 
puso ng mga tao.  Ngunit, gayunpaman, malinaw sa Kasulatan na ang diablo ay hindi makakakilos 
hiwalay sa kalooban at sa panukala ng Dios.  Ang lahat ng kanyang baliw na kasamaan ay ginagamit 
ng Dios, kinokontrol ng Dios, upang isagawa ang sariling mga layunin ng Dios.  Sapagkat ang 
Kasulatan ay nagsasalita sa atin tungkol sa soberanong Dios, ang Dios na namumuno sa lahat ng 
mga bagay at naghahari upang papangyarihin ang lahat ng mga bagay, gaya ng Kanya mismong 
itinakda. 
 
Ang magandang kapitulo sa Biblia tungkol dito ay Efeso 1.  Basahin mo iyan ngayon.  Diyan ay 
mababasa natin ang tungkol sa walang hanggang mga layunin ng Dios habang sila ay nakasentro 
kay Jesu Cristo, mga layunin na kasama ng Dios bago Niya likhain ang sanlibutan, mga layunin na 
ipinanukala ng Dios sa Kanyang sarili upang humirang, upang pumili, kay Cristo ng iglesia at upang 
gawin ang iglesiang iyon na banal at minamahal sa Kanyang harapan.  Nagsasabi ito doon tungkol sa 
layunin ng Dios kung paano Siyang gumagawa sa lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng sarili Niyang 
kalooban.  At hindi nito inaalis si Satanas.   
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Si Satanas ay sinungaling.  Hindi dahil may sinasabi siya ay nangangahulugang ito ay totoo.  
Gayunpaman, si Satanas ay isang dakilang mandaraya.  Sinasabi sa atin ng Apocalipsis 12 na dinaya 
niya ang buong sanlibutan.  At sumasamo siyang muli sa nalalaman niya sa kalikasan ng tao.   
 
Dapat nating tandaan na ang ating Panginoon ay nasa taong kalikasan nang Siya ay nakatayo sa 
harap ni Satanas.  Siya ay walang kasalanan.  Ni makagagawa man Siya ng kasalanan.  Ni walang 
kasamaang matatagpuan sa Kanya, sabi ng Kasulatan sa I Pedro 2.  Gayunpaman, nakatayo Siya sa 
harap ni Satanas bilang tao na nasa ating laman.  At pinag-aralan ni Satanas ang tao.  Alam niya na 
may mga bagay na totoo tungkol sa tao bilang mga tao.  Kaya sabi niya, “Sige.  Alam ko ang sinabi ng 
Dios sa Awit 2.  Sinabi ng Dios tungkol sa Iyo bilang Mesias, bilang Kanyang Cristo:  Humingi ka sa 
akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo, at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo.  Ngayon 
sinasabi ko sa Iyo, Mesias, wala akong problema diyan.  Pagkatapos ng dalawang tukso, nakikita ko 
na Ikaw ay matibay.  Nakikita ko na hangad Mong pagdaanan ito.  Nakikita kong hangad Mong 
sundin ang landas na ito ng pagdurusa, ang inumin ang kopa ng paghihirap.  Ngunit ngayon sinasabi 
ko sa Iyo, sumusuko na ako.  May iba akong daan.  Gumawa tayo ng kasunduan.  Isang bagay lang 
ang hihingin ko:  Magpatirapa Ka sa akin.  Hindi magpakailanman.  Hindi ko hinihingi ang walang 
hanggang katapatan.  Hindi ko hinihinging mamuno Ka sa pangalan ko.  Hindi ko hinihingi ang 
Iyong kaluluwa.  Wala akong pangmatagalang hinihingi.  Hindi ako humihingi ng inuulit na gawa.  
Isang beses lang.  Bigyan mo ako ng isang beses lang na kasiyahan.  At ibibigay ko ang lahat ng nais 
Mo.  At higit pa ang ibibigay ko sa Iyo.  Hindi mo na kailangang inumin ang saro ng pagdurusa.  
Hindi ba pantao, o Cristo, ang makamit ang higit sa kaunting paghihirap lamang?”  Minasdan na ni 
Satanas ang tao sa loob ng maraming taon.  Hindi ba ganyan ang kalikasan ng tao – hangga’t maaari 
para sa mas kakaunti lamang?  “Ibibigay ko sa Iyo ang paghahari, ibibigay ko sa Iyo ang pamumuno.  
Subalit makakamit Mo ito, hindi sa pamamagitan ng pagiging tagapagdala ng kasalanan, kundi sa 
pamamagitan ng pagsamba sa akin.  Ah, oo, iyang daan ng pagdurusa at pagsunod sa Ama – iyan ay 
marangal.  Ngunit hindi iyan kinakailangan.  Handa akong sumuko.  Isang bagay lang ang hinihingi 
ko sa Iyo:  sandaling pagkilala.   Purihin Mo ako, pwede ba?  At ibibigay ko sa Iyo ang lahat.  Sa Iyo 
na at mananalo Ka.”  Iyan ang tukso. 
 
Ano ang sagot ng Panginoon?  Lumayas ka, Satanas! sapagkat nasusulat, Sambahin mo ang 
Panginoon mong Dios, at Siya lamang ang iyong paglingkuran. 
 
Ang oras natin ay mabilis na lumipas.  Kailangan nating balikan ito sa susunod.  Samahan n’yo 
akong muli.  Parehong oras, parehong lugar, sa ating pagpapatuloy sa huling tuksong ito sa 
Panginoon.  Hanggang sa muli, pagpalain nawa kayo ng Dios sa pamamagitan ng banal Niyang 
Salita. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa masunuring Anak ng Dios, ang aming Panginoong Jesu Cristo.  Buksan mo ang 
aming mga mata sa pamamagitan nitong paglalahad ng Kasulatan upang makita namin na ang mga 
pamamaraan ng masama ay hindi nagbago.  Ang kanyang mga tukso ay palaging ipinapakita sa 
amin na may katusuhan na tila naghahanap, sa huli, nakikiayon, sa pagsasabi sa amin na maaari 
kaming magkasabay na umiral, na ang masama ay maaaring magkasabay na umiral sa kabanalan.  
Panginoon, ipagkaloob mong makita namin ang kahangalan nito.  At ipagkaloob mong kami ay 
makatayo, sa biyaya, sa mga salita ng aming Tagapagligtas:  Ang Panginoon lamang ang sasambahin 
namin.  Siya lamang ang aming paglilingkuran.  Sa Kanyang pangalan, Amen. 

 


