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MATEO 4:8-11 
"MGA ARAL NA MAGTATAGAL MULA SA MGA TUKSO KAY CRISTO" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Dumating tayo ngayon sa pagwawakas ng ating serye ng mga mensahe sa mga pagtukso kay Jesu 
Cristo.  Noong nakaraan ay sinimulan nating tingnan ang ikatlong tukso na itinala para sa atin sa 
Mateo 4:8-11.  Pakibuksan ang inyong mga Biblia at basahin ang sitas upang maging pamilyar 
kayong muli dito. 
 
Noong nakaraan ay nakita natin na si Satanas ay lumapit sa wakas kay Cristo, sa pamamagitan, sabi 
nga, ng isang kompromiso.  Kumbaga, sinasabi niya sa Panginoon, “Nakikita ko na hangad Mong 
tahakin ang landas ng pagdurusa para sa kaligtasan ng mga anak ng Dios na ibinigay sa iyo.  
Nakikita kong matibay Kang nakatalaga diyan.  Nais kong malaman Mo na handa akong sumuko.  
Ikaw ay pumarito upang magtatag ng kaharian.  Sige.  Gumawa tayo ng kasunduan.  Hinihingi ko 
lang na magpatirapa Ka sa akin ng isang beses lang at ibibigay ko sa Iyo anuman ang naisin Mo.  Ang 
kahariang ito, hindi Mo kailangang tahakin ang landas ng pagdurusa.  Handa akong ibigay ito sa 
Iyo.”   
 
Nang oras na iyon, matatandaan mo, tiningnan natin ang Kasulatan at nakita na ang diablo ay 
sinungaling.  Siya ay dakilang mandaraya.  Nakita rin natin, na ang hangad ng diablo ay sumuway 
ang Anak sa Ama. 
 
Ngayon kailangan nating tingnan nang mabuti ang sagot na ibinigay ni Jesus.  Isang napakasimpleng 
sagot:  “Lumayas ka, Satanas! sapagkat nasusulat, Sambahin mo ang Panginoon mong Dios, at siya 
lamang ang iyong paglingkuran.” 
 
Sa sagot na ito, minsan pa, si Jesus ay bumabanggit mula sa Kasulatan.  Sa pagkakataong ito, 
Deuterenomio 6:13.  Doon ay iniinsayo ni Moises ang pangunahing kautusan ng bayan ng tipan ng 
Dios sa lupain ng Canaan.  Doon ay sinasabi ni Moises sa bayan ng Israel na dapat may isang bagay 
na tama at isang bagay na mabuti para sa kanila, ang unang utos sa Kautusan ng Dios.  Ang Dios 
lamang ang dapat sambahin.  Sinasabi ng Biblia na ang Dios lamang ang Dios, at ang Dios, 
samakatuwid, ay dapat sambahin, at ito ang dakilang tungkulin at kailangan ng tao.  Iyan lamang 
ang kailangan.  Hindi ito masalimuot.  Walang malabong lugar dito.  Ito ay kasing-linaw at simple ng 
araw sa kalangitan.  Ang Dios lamang ang Dios.  Siya lamang ang tunay na Dios, ang Dios ng Biblia, 
ang Ama ng Panginoong Jesu Cristo.  Lahat ng iba ay dius-diosan, walang halaga, mga imahinasyon 
ng mga tao.  At itong buhay, tunay na Dios na nahayag sa Kasulatan ay dapat mahalin, sambahin, 
sundin, at igalang. 
 
Kaya sinasabi ni Jesus, “Magpatirapa sa iyo?  Sambahin ka?  Makipagkasundo sa iyo?  Kilalaning 
mayroon ka kahit maliit na bahagi ng pagkilala sa Aking puso?  Iyan ay kalapastanganan, Satanas! 
Ang unang utos sa Kautusan ng Dios ay nagpapahayag na ang Dios ang tanging Dios at dapat 
paglingkuran ng buo Kong puso, ng buo Kong kaluluwa, ng buo Kong lakas, ng buo Kong pagkatao.  
At kung sinabi nitong buhay at tunay na Dios kay Cristo na sa landas ng pagdurusa at pagsunod 
kung saan ang kaligtasan ay matatamo para sa Kanyang mga anak, kung gayon ay susundin Ko Siya.  
Susundin Ko ang landas upang mailigtas Ko ang bayan ng Dios – ang landas ng pagsunod.  At sa iyo, 
lumayas ka, Satanas.” 
 
Ang salitang “Satanas” ay nangangahulugang, kaaway, kalaban, ang isang may alitan sa Dios, ang isa 
na ang alitan ay hindi kailanman matatakpan, hindi kailanman mabubura.  Ito ay dapat durugin.  
Kaya, sa paggamit sa pangalang Satanas, binigyang-diin ni Jesus na hindi kailanman magkakaroon 
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ng kasunduan, hindi kailanman magkakaroon ng pagkakasundo sa pagitan Niya at ni Satanas, na 
hindi kailanman magkakaroon ng pagbibigayan.  Wala Siyang tatanggaping anuman mula sa isang 
masama at wala Siyang anumang ibibigay sa kanya.  Hindi mangyayaring maglilingkod sila sa 
parehong hangarin.  Hindi mangyayaring magkakaroon ng pagsasanib sa pagitan ng masama at 
mabuti, sa pagitan ni Satanas at ni Cristo. 
 
Ngayon sinasabi ng Panginoon sa iyo at sa akin, “Wala kang makikitang pakikiayon.  Hindi ka 
maaaring manghawakan sa pareho.  Hindi ka maaaring makipagkasundo sa pagitan ng kabanalan at 
kasamaan.”  II Corinto 6:14, 15:  “Huwag  kayong  makipamatok sa mga hindi mananampalataya, 
sapagkat anong pagsasama mayroon ang katuwiran at  kasamaan? O anong pagsasama mayroon 
ang liwanag sa kadiliman?  At anong pagkakasundo mayroon si Cristo kay Belial? O anong bahagi 
mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya?” 
 
Ang sanlibutan ay lumalapit sa atin sa parehong paraan ng paglapit ng diablo kay Cristo.  Lumalapit 
ang sanlibutan at sinasabing, “Sige, ikaw ay Cristiano at pumupunta sa iglesia.  Mayroon kang Biblia.  
Maganda ‘yan.  Ibibigay ko ‘yan sa iyo.  At ayaw kong makialam sa iyong mga paninindigang 
pangrelihiyon.  Iyan ay napakahalaga sa iyo, kaya igagalang ko ang mga relihiyoso mong 
paniniwala.  Pero pwede bang magnakaw ka lang sa opisina, o ibaling ang iyong paningin?  Pwede 
bang makiapid ka sa akin kahit minsan lang?  Pwede bang magsinungaling ka?  Pwede bang 
lumiban ka ng minsan lang sa mga gawaing pagsamba, ah, isang beses lang! para sa Christmas party, 
para sa New Year’s party?  Pwede mo bang gawin ‘yan para sa akin?”   
 
Ano ang sagot ng Tagapagligtas?  “Lumayas ka.  Umalis ka, Satanas! Huwag mo Akong tawaging 
kaibigan mo.  Huwag kang magsalita tungkol sa pagsasanib.  Ang Dios lamang ang dapat sambahin.  
Ang Dios lamang ang Dios ng Aking buhay.  Sinasabi mo sa Akin, pumili Ka.  Sinasabi mo sa Akin, 
ipagwalang-halaga Mo ang mga utos sa ilang mga pagkakataon kapag sila ay mahirap.  Ipagwalang-
halaga Mo ang unang utos ng minsan lang, kaunti lang.  Iyan lamang ang humahadlang sa aking 
kaligayahan.  Sa gayon lahat ng mga tuksong ito ay aalis.  Ang pakikipagbaka laban sa kasalanan ay 
matatapos kung susuko ako ng kaunti sa iyo.  Ito ang sagot Ko, Satanas:  Lumayas ka!”  Hindi man 
lang iyan iisipin ng Panginoon.  Ito ay kasuklam-suklam sa Kanya.  Ang sagot ay simple.  At ang 
sagot ay napakahalaga. 
 
Pagkatapos nito'y iniwan siya ng diablo, nabasa natin, at “dumating ang mga anghel at 
pinaglingkuran siya.”  Ang katotohanang ginawa ng diablo ang inutos ni Cristo ay tiyakang 
lumulutas sa tanong kung kanino ang kapangyarihan at awtoridad.  Sinabi sa kanya ni Jesus, 
“Lumayas ka,” at umalis siya. 
 
Ngayon hindi iyan nangangahulugan na tapos na ang mga tukso.  Si Cristo ay tutuksuhin ng diablo 
sa buong takbo ng Kanyang buhay at sa lahat ng dako.  Kung minsan ay gagamitin pa nga ng diablo 
ang mga alagad ng Panginoon bilang mga kasangkapan ng panunukso.  Alalahaning di katagalan ay 
tinukoy ni Cristo si Pedro sa mga salitang, “Layuan mo ako, Satanas.”  Sinisikap ni Pedro na 
hikayatin Siyang huwag tahakin ang landas ng pagdurusa at ng krus.  Sinabi ni Pedro sa kanya, 
pagkatapos ipaliwanag ng Panginoon na kailangan Niyang tahakin ang landas ng pagdurusa, 
“Huwag nawang itulot ng Dios, Panginoon! Hindi kailanman mangyayari ito sa iyo.”  At ang 
Panginoon ay mariin na tumugon kay Pedro:  “Pedro, Layuan mo ako, Satanas! Ikaw ay isang 
katitisuran sa akin; sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Dios.”  Kaya ang diablo ay patuloy 
na manunukso.  Subalit sa ngayon si Satanas ay umalis.  Sapagkat ang layunin ng Dios ay nahayag.  
Alalahanin, ang Salita ng Dios na sinambit, sa pagbabautismo ni Juan sa Panginoon sa Ilog Jordan ay 
ipinakitang totoo:  “Ito ang minamahal kong Anak, sa kanya ako lubos na nalulugod.  Ito ang Cristo 
na tumatayo sa daan ng pagsunod, na nakatalaga sa daan ng ganap na pagsunod.  At walang 
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sinuman at walang anoman ang makapaglilihis sa Kanya mula sa gawaing Kanyang ipinarito upang 
gawin.” 
 
Kaya nabasa natin na dumating ang mga anghel at pinaglingkuran Siya. 
 
Ano ang ginawa ng mga anghel?  Siya ay nagugutom.  Alalahanin na nabasa nating, “Siya  ay 
apatnapung araw at apatnapung gabing nag-ayuno, pagkatapos ay nagutom siya.”  Napakaposibleng 
ibinigay nila sa Kanya ang kinakailangan ng Kanyang tunay na pagiging tao.  Subalit alam natin na 
ang mga anghel na nakatayo sa tabi ng trono ng Dios ay ipinadala mula sa trono at pinaglingkuran 
Siya.  Mababasa natin sa aklat ng Hebreo:  “Sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios.”  
Naglingkod din sila, marahil, sa Kanyang kaluluwa, pinalalakas Siya at nagsasabi sa Kanya ng 
kaluwalhatiang magiging Kanya sa daan ng pagsunod at pagdurusa. 
 
Mayroon tayo sa mga tuksong ito at mula dito sa pangatlong tukso ng ilang napakahalaga at 
magtatagal na mga aral – mga aral para din sa mga tukso sa atin.  Ang mga aral ay ito. 
 
Una sa lahat, mayroon tayong Pinakapunong Pari na makakasaklolo sa atin at tutulong sa lahat ng 
lumalapit sa Dios sa pamamagitan Niya.  Hebreo 2:18, “Palibhasa'y nagtiis siya sa pagkatukso, siya'y 
makasasaklolo sa mga tinutukso.”  Hebreo 7:25, “Dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas nang 
lubos ang mga lumalapit sa Dios sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang 
mamagitan para sa kanila.”  Mayroon tayong maawaing Pinakapunong Pari na makakasaklolo sa 
atin.  Ang salitang “saklolo” sa orihinal ay isang salitang tambalan – ang mga salitang “sigaw” at 
“takbo.”  Isang sumisigaw ng mga salitang pampalakas ng loob habang siya ay tumatakbo sa tabi ng 
isang nangangailangan.  Mga nanay, ang inyong anak na nasa labas sa dulo ng daanan ng kotse, o 
doon sa bloke, o sa gitna ng daan, ay nasaktan, siguro ay nabundol ng sasakyan at namimilipit sa 
sakit.  Lalabas kayo at sisigaw, “Brenda, ayos lang ‘yan.  Ayos lang.  Magiging maayos ka rin.  Nariyan 
na ako.”  At tatakbo ka upang tulungan siya.  Wala pa talagang sinuman ang naroon.  Subalit ang 
sigaw ng iyong tinig ang nagpapaginhawa at tumutulong.  Iyan ang pagsaklolo.  Si Cristo at ang 
Kanyang bayan, sa sandali ng kanilang pangangailangan.  Ang Kanyang salita ay tumatakbo sa atin:  
“Tumingin ka sa Akin.  Pumayapa ka.  Huwag kang matakot, Ako ito.  Ako’y kasama mo.  Hindi Kita 
bibiguin o pababayaan man.” 
 
Pinagdaanan ng Tagapagligtas ang panunukso.  Sumailalim Siya sa pagdagok ni Satanas.  
Nakipagbuno Siya sa mga pinilipit na salita ng diablo at mga pahiwatig at mga pagmumungkahi.  
Ngayon ay naghahari Siya sa lahat ng mga bagay. 
 
Oo, pinahihintulutan Niya si Satanas na tuksuhin tayo, upang iangkop ang Kanyang ganap na plano 
at paraan.  Kaya ang mga paghihirap ay dumarating.  Sa mga araw ng ating laman ang masasamang 
mungkahi ay dumarating sa atin, mga pagkabigo, mga pang-aakit sa pagkakasala, ang tamis ng 
kasalanan ay (tila baga) ipinapakita sa atin, subalit makasasaklolo Siya sa atin.  Maaalalayan Niya 
tayo sa pakikipagbakang ito.  Maihahayag Niya sa iyo ang Kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian.  
Kapag nagsisimula na tayong mahulog, kapag nagsisimula na tayong hindi magbigay ng 
kaluwalhatian sa Dios, marahil tayo ay nagagalit na at sinasabi sa iba, “Pero hindi mo naiintindihan 
ang pinagdadaanan ko.”  Pagkatapos ay dumarating ang Salita ng Dios.  Ang Salita ng Dios ay 
dumarating sa atin sa bawat kalagayan.  Dumarating ito sa atin sa pamamagitan ng 
pananampalataya.  Sinasabi nito sa atin, “Ako ang iyong Dios, Ako ang iyong Tagapagligtas, 
papasanin kita.  Tumingin ka sa Akin.” 
 
Ang isa pang aral ay ito.  Maraming pagkakataon ang tukso ay sa ganitong anyo, na may makukuha 
tayong mabuti at kasiya-siyang bagay kung magpapatangay lang tayo ng kaunti.  Hindi ganoon! 
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Sapagkat si Satanas at ang mga pangako ng kasalanan ay hindi kailanman totoo.  Ang kasalanan at si 
Satanas ay isang malaking madayang trabaho.    Si Satanas at ang kasalanan ay walang 
kapangyarihang magbigay sa iyo ng mabuti, kaligayahan, mabuting pakiramdam tungkol sa iyong 
sarili, buhay, o anupaman.  Si Satanas ay sinungaling.  Kinapopootan ka niya.  Ayaw niyang gawan 
ka ng mabuti.  Nais niyang mawasak ka sa impierno.  Gayunman, sinasabi niya sa atin, “Alam mo, 
may nakakaligtaan ka.  Hindi mo nakukuha ang kasiyahan ng droga at pag-iinom.  Alam mo, ang 
droga at pag-iinom, ay makapagbibigay ng labis na kasiyahan, ng kagalakan.  Hindi mo nakukuha 
ang pagsang-ayon ng marami.  Hindi mo natatamasa ang bawal na pakikipagtalik.  Hindi mo 
nakukuha ang kasiyahan sa pagtalo sa sistema:  ang mga batas sa buwis, ang mga batas sa tulin.  
May nakakaligtaan ka.  Ano makakasama ba ang isa o dalawang beses?” 
 
Subalit, nakita mo, ang diablo ay hindi gumagawa ng mabubuti.  Ah, binibigay niya ang 
pakikipagtalik, ang alak, ang kasamaan.  Ngunit ang kaligayahan, kapayapaan, kasiyahan?  Nasaan?  
Kailan?  Saan sa mundo mo matatagpuan iyan?  Ito ang katotohanan ng kanyang ibinibigay:  pagod 
na katawan; may pilat na kaluluwa; magulong mga bata; baliko, makasariling isipan; mga pamilyang 
wasak; kalituhan; galit; ngitngit; kamatayan at impierno.  Iyan ang ibinibigay niya.  Tanungin mo 
ang iyong sarili kapag ikaw ay natutuksong magkasala:  “Ibinigay ba ng kasalanang iyon ang 
ipinangako nito?”  Itanong mo, “Ano ang naging bunga ng kasalanang iyon?”  At maging matalino 
kapag sinasabi sa iyo ng maliit na tinig, “Ah, pero iba naman sa iyo.  Ah, hindi ka kasali.”  Ang diablo 
ay sinungaling. 
 
Matuto mula kay Cristo.  Ang mga pamamaraan ng Dios ay mabuti.  Ang pagsunod ay mabuti.  Ang 
pagsunod ay buhay na walang hanggan sa atin sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Ibinibigay ng Dios 
ang mga ipinangako Niya at higit pa ang ibinibigay Niya.  Sa daan ng kalinisang sekswal ibinibigay 
Niya ang isang tapat na asawa.  Ginagawa ka Niyang tapat na empleyado.  Binibigyan ka Niya ng 
magagalang na anak.  Ginagawa ka Niyang tapat na kaanib ng iglesia.  Ang Dios ay nangako ng 
pagpapala mula sa Kanyang bahay-imbakan at ipinadadala Niya ang mga pagpapalang iyon.  
Nagkakaloob Siya ng kagalakan at kapayapaan sa kaluluwa.  Nararanasan mo ba ang mga bagay na 
ito? 
 
Nadaya ka na ba?  Iyan ay kalunus-lunos na pakiramdam kapag ikaw ay nadala at sasabihin mo, 
“Hinding-hindi na muli.  Hindi na ako muling magpapadala sa taong iyan.”  Iyan ang ginagawa ng 
kasalanan sa iyo.  Sinasabi ni Satanas sa iyo, “Mabuhay ka para sa ngayon.”  Sinasabi niya sa iyo na 
ang mga birong sekswal at salitang balbal, ang mga daan ng kasalanan at lisensya – lahat sila ay 
mabuti.  Sinasabi niya sa iyo, “Hindi ka nauunawaan ng iyong asawa.  Ah, pero ang babaeng iyon sa 
banda roon, mauunawaan ka.  Magiging napakaligaya mo sa kanya.  Magiging maligaya ka kung 
magkakaroon ka ng bagong bahay.  Magiging maligaya ka kung kukuha ka ng bagong sopa.  Kung 
mayroon ka ng mga makalupang bagay na ito, mapapaligaya ka nila.”  Naniniwala ka ba sa kanya?  
Binibili mo ba iyan?  Sa palagay mo ba ay mas matalino ka sa madayang artista?  Hindi.  Sinasabi ng 
Dios, “Bibigyan Kita ng kapayapaan at kagalakan sa iyong kaluluwa.”  Manghawakan sa Salita ng 
Dios upang hindi ka madaya. 
 
Napakalinaw ng ating pagkatawag sa liwanag ng unang utos.  Ang malaman ang pagkatawag ng 
Cristiano sa sanlibutang ito ay hindi mahirap.  Napakadalas nating naririnig na sinasabi ng mga tao, 
“Hindi natin alam kung ano ang nais ng Dios para sa atin.  Nagtataka lang tayo.  Nalilito lang tayo.”  
Ang daan ng Cristiano, sa liwanag ng unang utos, ay hindi nakakalito.  Sambahin mo ang Panginoon 
mong Dios.  At anong pagpapala kapag iyan ay pumasok sa iyong ulo at sa iyong puso.  Ang Dios ay 
dapat mong sambahin.  Iyan ay kabutihan at kapayapaan.  Ang buo mong pagmamahal, pagtitiwala, 
pagsunod, ang iyong pagkatao ay dapat para sa ikararangal Niya.  Iyan ang nagpapalaya mula sa 
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materyalismo, mula sa pakikiapid, mula sa kasakiman.  At iyan ang magbibihis sa iyo, magbibigay sa 
iyo ng kapayapaan at kagalakan. 
 
Kaya ang aral ng mga tukso kay Cristo ay ito:  paglingkuran mo ang Panginoon mong Dios.  Ang aral 
ay:  ang tagumpay ay atin kay Jesu Cristo.  Nais ni Satanas na sambahin siya.  Siya ay labis na 
makasarili.  Nais niyang may sumamba sa kanya.  Hindi natin iyan gagawin.  Hindi dahil sa kalikasan 
ay hindi natin iyan gagawin, kundi dahil, sa biyaya ng Dios, naglilingkod tayo sa Isa na tunay at 
banal na Hari magpakailanman – ang Panginoong Jesu Cristo. 
 
Sumusunod tayo sa Panginoong Jesu Cristo sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.  Niyayakap natin 
Siya.  Sinasabi natin, ”Ibang klaseng Tagapagligtas! Mayroon tayong tagumpay sa Kanya! Kaya Niya 
tayong ingatan.” 
 
Ang salita sa iyo ngayon ay:  Mamuhay para sa Kanya.  Mamuhay sa ikaluluwalhati Niya.  At ikaw ay 
mabubuhay at maghaharing kasama Niya magpakailanman.  Sapagkat ang wakas ni Satanas ay 
tiyak.   
 
Ano ang bunga ng mga tuksong ito ng diablo kay Cristo?  Hayaan n’yong basahin ko sa inyo kung 
ano ang kinalabasan.  “At ang diablo na dumaya sa kanila ay inihagis sa lawa ng apoy at asupre, na 
kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta; at sila'y pahihirapan araw at gabi 
magpakailanpaman.” 
 
Ang resulta kay Cristo?  Si Cristo ay umakyat sa langit.  At doon Siya ay binati ng mga sigawan:  
“Ngayo'y dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan ng ating Dios.”  Sapagkat ang dugo ni 
Cristo, ang Kanyang ganap na pagsunod, ay nagtamo para sa atin ng buhay na walang hanggan. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong banal at pinagpalang Salita.  Isulat Mo ito sa aming mga puso.  
Pagkalooban Mo kami ng katapatan sa Iyo.  Ilayo Mo kami sa tukso.  Iligtas mo kami sa daan ng 
masama.  At ipagkaloob Mo sa amin ang katiyakang ito:  Sapagkat sa Iyo ang kaharian at ang 
kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman.  Amen. 

 


