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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 6:11-12

“Pakikibaka Laban Kampon Ng Kadiliman”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Ang kasalukuyang buhay sa mundong ito ay isang pakikibaka.  Walang panahon para sa espiritual na
kapahingahan at kaginhawahan kundi para lang pagkapagod at paghahanda.  Sa kasalukuyang lipunan
natin, na tila hindi nagbibigay sa atin ng kaguluhan ang sanlibutan, ito ay madaling malimutan.
Pinapaalalahanan tayo na sa Efeso 6:11, 12 na sa anumang panahon o lipunan, ang diablo ay nakakawala
at kumikilos para wasakin tayo.  Ating mababasa ang katotohanan sa mga talatang 6.  “Isuot ninyo ang
buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng diyablo.  Sapagkat
ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may
kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito,
laban sa hukbong espirituwal ng kasamaan sa kalangitan.”  Ating labanan ang diablo at ang mga hukbo
ng mga masasamang anghel – upang tayo ay makatagal na matapat sa ating Dios.

Nakakaranas nito ang lahat.  May isang tiyak na mahalaga na nakapalibot sa kautusan ito sa ating teksto.
Hindi ito isang kautusan na dapat balewalain.  Dahil hindi ito pansinin ay magdudulot ng hindi mabuting
resulta.  Dapat nating isuot ang baluti ng Dios at labanan ang diablo sa bawat araw.  Ibinigay ito sa atin
sa talatang 12:  “ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno,
laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan
sa kadilimang ito, laban sa hukbong espirituwal ng kasamaan sa kalangitan.”  Ang bayan ng Dios ay
nakikipaglaban sa isang digmaan laban sa kasalanan.  At nilalabanan nila ang digmaan na ito hindi lamang
laban sa kasalanan sa loob natin, kundi laban sa kasalanan na mula sa paligid din.  Ang digmaan na dala
natin ay hindi lamang laban sa laman, hindi lamang laban sa kasamaan na nakapalibot sa atin, kundi
kasama ang buong hukbo ng mga nilalang na espiritu, gaya sa sinabi ni Pablo.  Napapagod tayo sa mga
makapangyarihan.  Tayo ay mano-mano na nakikipaglaban sa kampon ng kadiliman.  Ang mga ito ang
ating espiritual na kaaway.  At dapat nating makilala ang mga ito para malabanan natin sila. 

Sinu-sino ang mga kampon ng kadiliman na ito na tinutukoy ni apostol Pablo sa mga talata at dapat dawn
ating paghandaan?  May isa lamang kinilala dito sa pangalan na nasa ating teksto, at iyan ang diablo na
mababasa sa hulihan ng talatang 11:  “upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng diyablo.”

Marapat nating pansinin ang katotohanang iyan.  Una sa lahat, na hindi kinilala ng Biblia ang anumang
masasamang anghel maliban kay Satanas.  Ang ginagawa ng ilan na kilalanin ang ibang mga masasamang
anghel ay isang kamalian.  Iyan ay walang kabuluhang layunin na kahangalan at haka-haka ng tao.
Ipinakilala si Satanas sa pamamagitan ng isang pangalan.  Dahil ang diablo, o si Stanas ay siyang may
pinakamataas na katungkulan sa masasamang anghel.  Siya ang prinsipe ng himpapawid, kaya naman,
siya ang pinakamakapangyarihan sa kampon ng kadiliman.  Bago pa ang paglikha, siya ang nag-rebelde
laban sa Dios, upang agawin ang trono at awtoridad ng Dios.  Sa simula pa, pinamunuan na ni Satanas
ang mga anghel, na tinatawag nating mga demonyo, upang gawin ang gayong layunin.
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Pag-isipan mo ito sandali.  Nakikipaglaban tayo sa diablo, isang demonyo na sinabi bilang leon na
umaatungal na naghahanap ng masisila.  Paano ka makipaglaban?  Makakaya ba ng lakas mo, ang mga
kuko ng diablo?  Siya ang higit sa lahat nating mga kaaway.  Sa bawat araw, tinatawagan tayo sa isang
digmaan laban sa kanya o sa mga kasamahan niya.  Minamasdan niya tayo sa mata.  At kanyang
nilalapastangan ang buhay na Dios na pinaglilingkuran natin.

Ngayon, isa ito sa mga kaaway na dapat labanan – ang makapangyarihan sa kanila, nag-iisa lang ito.  Sa
puntong ito, nakadarama tayo ng kaunting pag-aalala.  Huwag nating kalimutan na ang mga hukbo ng
anghel ang pinapamunuan ni Satanas.  Kaya sila ang mga espiritual nating kaaway kasama si Satanas na
tinatawagan tayong labanan ito.  Ang tekstong ito ay naglalarawan sa mga hukbo sa tatlong paraan.  May
tatlong mga bagay na pinapatungkulan sa kaaway na ito.  Una sa lahat, ang kaaway natin na ating
nilalabanan sa talatang 12, ay yari sa mga pamunuan at magkapangyarihan.  Binibigyang diin sa salitang
ito ang katotohanan na ang hukbo ng demonyo ay organisado at makapangyarihan.  Sila ay may iba’t
ibang antas ng katungkulan.  May matataas na tungkulin na may kapangyarihan sa ibang mga diablo, na
sila rin ay may kapangyarihan din sa iba pa.  Silang lahat ay makapangyarihan.  Sila ay may kalakasan at
kakayahang lumaban ng espiritual na labanan.  Sila ay “kampon” ng kadiliman na tulad sa kanilang
prinsipe, na mas makapangyarihan sa atin. 

Pangalawa, sinabi sa ating teksto na ang mga masasamang anghel na silang kampon ng kadiliman sa lupa,
ang namumundo ng kadiliman.  Hindi natin pinag-uusapan dito ang kadiliman ng gabi, para huwag nating
isipin na ang mga diablo na nilalabanan natin ay nasa gabi.  Ang sitas sa Salita ng Dios ay nagsasabi ng
espiritual na kadiliman.  Tingnan mo, ang Dios ay liwanag, at lahat ng bagay ay sa Kanya at sa Kanya
nagmumula ang liwanag.  Ang liwanag na ito ay ang nagliliwanag na kabanalan at pagiging ganap ng Dios.
Lahat ng ito ay mabuti at tama.  Ang kadiliman naman ay kabaligtaran ng liwanag.  Lumalarawan ito sa
diablo at kasamaan.  Ito ay kasinungalingan na kalaban naman ng katotohanan, kamalian na kalaban ng
tama.  Ang kaaway na kalaban natin ay silang mga pamunuan at masasamang diablo sa sanlibutang ito.
Sila ang kadiliman sa lupa, ang makapangyarihan sa kadiliman.  At ang mga makapangyarihang ito ang
naghahatid sa kasalanan, na ginagawa ng masasamang tao ang nais ng diablo na disenyo at layunin.  Ang
daigdig ng kadiliman at kawalang pananampalataya ay nasa ilalim ng pangunguna ni Satanas at ng
kanyang hukbo.  Ang masasama ang kakampi ni Satanas.

Kahuli-hulihan, inilalarawan ni Pablo na ang masasamang mga anghel ay gaya sa masasamang espiritual
na nasa mataas na dako.  Ang paglalarawan na ito sa kadiliman ang nakakagulat.  Alam mo, kung ako ay
lalaban ng mano-mano sa kaaway ito ay isang sapat na labanan.  Kung lalabanan ko ang laman at dugo,
hindi magiging sapat lalo na kapag alam kong ang kaaway ko ay mas malaki at mas malakas sa akin.  Pero
ang bayan ng Dios ay tinatawagan para labanan ang espiritual na kasamaan na nasa mataas na dako.
Ibig sabihin, tayo ay lalaban sa isang lubos na nasa ibang daigdig – silang nasa daigdig ng espiritu.  Ito
ay mga nilalang, makapangyarihan, at organisadong nilalang, na lalaban sa atin mula sa mataas na dako,
isang d-nakikitang daigdig na nasa matataas na dako.  At kapag iniisip ko ang pakikipaglaban sa mga
espiritual na kampon ng kadiliman, nakadarama ako ng kawalang-tulong.  Paano ko sila lalabanan?  Ano
ang gagawin kaya nila para wasakin ako?  Hindi ko makita ang kanilang mga galaw.  Kaya halos mataranta
ako na gumagalaw ang aking mga bisig lang sa hangin, para malabanan man lang ang kaaway.  Parang
mahirap ito.  Paano ako mananalo laban sa digmaang ito sa gayong kalakas na kaaway?

Kaya maiintindihan mo na ngayon ang pangangailangan sa kautusang ito sa mga talata na ating
isinasalang-alang.  Mahihina tayo, kung ihahambing sa ating mga kaaway.  Paano natin maipapanalo ang
digmaan laban sa kanila?  At gayonman, dapat tayong makidigma.

Pero ang digmain ang ating kaaway, hindi lang dapat kilala natin kung sino sila, kundi ano ang paraan ng
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pakikipaglaban niya, ang paraan niya sa digmaan din.  Binalaan tayo dito sa huling bahagi ng talatang 11.
Dapat tayong tumindig laban sa mga pakana ng diablo, o pamamaraan na ginagamit ng diablo.  Ano ang
mga pamamaraang ito?

Unang una, sila ay tunay na espiritu.  Si Satanas at ang kanyang hukbo ay walang labanan na nakikita
kasama ng mga anghel ng Dios o kasama natin.  Maraming mga pamahiin ang mga tao at kanilang mga
katha na umaangking nakikita nila ang mga anghel at demonyo na naglalabanan.  May iba pang mga aklat
d’yan na ganito rin ang ipinapakita.  Hindi ganito ang dalang pamamaraan ng pakikibaka ni Satanas.  Hindi
ito nakikita at tunay na espiritual.  Mas interesado si Satanas at ang mga demonyo sa ating mga kaluluwa.
Ang nais nila ay agawin tayo mula sa Dios at dalhin sa bisig ng kasalukuyang kadiliman at kawalan ng
pananampalataya.  Hindi nila nais na patayin ang ating mga katawan.  Hindi nila nais na hatiin tayo at
paghiwalayin.  Nais nilang kalimutan natin ang daan ng katotohanan at sumanig na lang sa kanila.  Kaya
espiritual ang layunin nila.

Ikalawa, ang paraan para matamo nila ang kanilang nais ay panlilinlang at kabulaanan.  Ang pamamaraan
ni Satanas ay makasalanan.  Sila ay naninila.  Iyan mismo ang kahulugan ng diablo.  Ibig sabihin,
“sinungaling.”  Ang kampon ng kadiliman ay gagamit ng pamamaraam para tila maging liwanag ang
kadiliman at ang liwanag na kadiliman.  Ang mga ito ay magnanais na gawing masama ang mabuti at
mabuti naman ang masama.  At gagawin nila iyan sa pamamagitan ng pandaraya.  “Sinabi ba ng Dios na
huwag kakainin ang puno ng kaalaman sa mabuti at masama?  Nalalalaman kasi Niya na kapag kinain inyo
ito, kayo ay magiging tulad sa dios, na may pagkaalam sa mabuti at masama.  Sinabi ba Niya na kayo ay
mamamatay?  Weh!  Hindi kayo mamamatay!” 

Sinungaling!  Pero nagtagumpay si Satanas ‘di ba?  Napaniwala sina Adan at Eba at nahulog sila sa
kasalanan.  At ang diablo, na siyang ama ng kasinungalingan, simula noon, ay nagpatuloy sa kanyang
pakikipagdigma.  Ganito rin ngayon.  Bagong mga bahay?  Pag-aari?  Kalayawan?  Bakasyon?  Kasiyahan?
Ang mga ito ay hindi kasalanan.  Sa kabaligtaran pa nga, ang mga ito ay mabubuti.  Iyan ang mahalaga.
Ang mga ito ay ibinigay sa iyo para sa kasiyahan at kagalakan sa buhay na ito.

Sinungaling!  Pero nagtagumpay si Satanas ‘di ba?  Pakikiapid, kagahaman, pagkalasing – ang mga ito ay
walang muwang na kasiyahan.  At ang totoo nga, masaya ito.  Ano ang masama dito?

Sinungaling!  Pero madalas, ang ating laman ay naaakit sa mga bagay na ito.  Masdan mo, si Satanas ay
mandaraya, at dapat tayo ay maging handa sa mga pakana ng diablo, sa mga pamamaraan ng diablo dahil
siya ay nakatutok sa ating likas na pagkamakasalanan at ginagawa nito na mabuti ang masama at
kaakit-akit.  At ganoon din, ginagawa niyang nakakainip ang mga bagay na patungkol sa Dios at ginagawa
itong walang silbi.

Ang huli na katotohanan na dapat naging paghandaan patungkol sa pamamaraan ni Satanas ay ang
pakiki-digma niya.  Ito ay hindi humuhupa.  Hindi siya natutulog.  Dumarating siya sa atin sa bawat
anggulo at panahon.  Kung sa kabil ang tungo natin, siya naman ay sa kabila darating. Hindi sila
sumusuko.  Tandaan mo na si Satanas ang prinsipe ng kadiliman.  Kaya siya ay naghahari, sna may buong
kadiliman, isang kaharian kung saan ang tao ay malayang makakalakad sa pagkakasala.  At ito ang
kanyang pinaka-layunin sa lahat ng digmaang ito laban sa iglesia ang agawin ang kaharian ng Dios at
palitan ito ng kanyang madilim na kaharian.

Ang digmaan na tinutukoy dito ni Pablo ngayon ay pakikibaka na nasa ating teksto.  Tayo ay dapat
makibaka.  Alam natin kung ano ibig sabihin ng pakikibaka.  Hindi ito malayong paraan ng labanan at
gumagamit ng baril para barilin siya.  Hindi ito gaya sa boksing, kung saan nakatayo ka at handang
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masuntok.  Ang pakikibaka (wrestling) ay paghawak sa kaaway at pagpiga ng mano-mano.  Ito ay tagisan
ng lakas laban sa kanya para ihagis at talunin siya.  Ang pakikibaka ay isang pansarilinlan na labanan, na
nakatitig tayo sa mukha mismo ng kaaway, naaamoy ang kanyang pawis, at nais natin siyang itumba.
Iyan ang klase ng pakikibaka na dito tayo tinawag kasama ang diablo at kampon ng kadiliman. 

Tandaan mo, hindi tayo nakikipaglaban laban sa laman at dugo bilang isang mandirigma.  Hindi ito isang
pisikal na labanan.  Walang kinalaman dito kung gaano kabuti ang iyong katawan.  Walang kinalaman dito
kung marunong ka sa karate o kung fu o mabilis kumilos para ipagtanggol ang sarili sa mano-manong
labanan.

Gaano ka kahusay sa pakikipaglaban kay Satanas at sa makapangyarihan at nasa matataas na dako?
Suriin mo ang iyong sarili.  Gaano tayo kalakas sa pakikipaglaban sa ating mga kaaway?  Gaano ba tayo
nararapat para sa espiritualidad?  Gaano tayo nagsasanay sa espiritual na mga usapin?  Gaano ba tayo
kalakas sa pananalangin at sa Salita ng Dios?  Nakikipaglaban tayo para sa ating mga kaluluwa.  At iyan
ay mas seryoso kaysa sa alinmang labanan sa lupa.  Gaano tayo katapang isipin na ang buhay ay magiging
mabuti?  Tila ito ang isa sa mga kamalian ng Cristianismo ngayon sa makabagong  panahon.  Ang
kaligtasan at ang mga kay Cristo ay ginagawa na lang madali.  Iyan mismo ang isa sa mga pag-atake ni
Satanas na isipin natin na walang dapat labanan, na ang Cristianong buhay ay masarap.  Ang masasabi
lang nila, na sila ay sumasampalataya kay Jesu Cristo at mabuhay sa makasalanang sanlibutan.  Hindi na
mahala iyon.  Ang nais ni Satanas ay maisip nating madali ang buhay sa Zion.  Walang digmaan sa ating
mga sarili.  Walang paghihirap laban sa tukso ng masamang sanlibutan.  Hindi na kailangang pagtanggol
ang sarili.  Maayos kasi ang lahat.

Hindi maayos ang lahat, na gaya sa nais ni Satanas na ating isipin.  Isipin mo na ang diablo ay lumalapit
na may katapangan lang at digmaan ang nais sa atin?  Dumarating siya nang hindi namamalayan na tila
maliliit na bagay lang ito sa buhay.  Ganito nga ba?  Ganyan nga sa kanya.  Nais niya na sumama tayo sa
kanila na naniniwala sa kasinungalingan.  Nais nito na sumama tayo sa kanila na magkahawak ang mga
kamay na may katulad na naisin, kalimutan ang katotohanan, kalimutan ang kaibahan nating
mananampalataya sa mga di-mananampalataya.  At mabuti ang tingin niya sa sarili.  Mandaraya si
Satanas.  Inaatake tayo ni Satanas kung ang paglakad sa buhay ang pag-uusapan.  Inaatake niya ang
ating pamilya.  Inaatake niya tayo sa ating ugnayan.  Inaatake niya tayo sa pamamagitan ng tinatawag
na mga kaibigan at kasamahan.  Inaatake niya tayo sa mga sandali na tayo ay nag-iisa o kapag kasama
natin ang ating mga kaibigan.  Nakikita mo ba siya?  Inaatake niya tayo sa ating paglilibang.  Inaatake niya
tayo patungkol sa doktrina. 

Tayo ay dapat makibaka.  Huwag nating maliitin ang pakana ng diablo.  Makipagpunyagi tayo.  Huwag
tayong mapagod sa ating mga kaaway.  Kung tamad tayo sa espiritual, matatalo tayo ng kampon ng
kadiliman.  Ang buhay na ito sa lupa ay hindi palaruan.  Nakikipaglaban ka ba?  O naglalaro ka lang?

Ang Salitang ito ng Dios sa atin ay tiyak hindi para paghinain ang loob natin sa mga labanan.  Alam ko iyan
bilang anak ng Dios, na nakikibaka rin sa kasalanan, na ang mga makapangyarihang kaaway na ito ay tila
mahirap talunin.  Pero hindi.  Kaya naman hinihimok tayo ni Pablo na sumama sa kanya sa pagsusuot ng
baluti ng Dios.

Tayo ay walang sapat na panahon para ilarawan ang bawat piraso sa baluti na ito at ng paggamit nito.
Hindi naman kasi ito ang layunin ng dalawang talata na ating isinasaalang alang ngayon.  Pero tingnan
atin saglit ang baluting ito.  Sa mga sumunod na mga talata ating makikita na tayo ay dapat may
katotohanan, katuwiran, Ebanghelyo ng kapayapaan, pananampalataya, kaligtasan, at Salita ng Dios.  Ang
mga ito ng binubuo ng baluti.  Kailangan ang lahat ng ito para maipaglaban natin ang ating mga sarili
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laban sa mga atake ng diablo.  At sa mga ito, magagawa nating makibaka sa kampon ng kadiliman, at
magagawa din nating magtagumpay.

Paano ito naging posible?  Kung ating mamasdan maigi ang lahat ng piraso sa espiritual na baluti, ihahatid
tayo nito sa isang pagtatapos:  isuot natin si Cristo!  Kung saan nasa Kanya ang katotohanan, katuwiran
na dito matatagpuan sa krus ni Cristo.  Saan natin matatagpuan ang kapayapaan?  Saan mahahanap ang
pananampalataya at kaligtasan, maliban sa krus ng ating Tagapagligtas?  Ang kailangan natin sa labanan
na ito si Cristo, dahil Siya ang nagbibigay sa atin ng tagumpay laban sa mga kaaway.  Tinapos na Niya
sa krus ang tagumpay laban kay Satanas.  Nagtangka si Satanas na patayin si Cristo sa pamamagitan ng
mga kamay ng masasama.  Pero ang lahat ng ito ay nagsilbi para sugatan ang ating Tagapagligtas.  Dito
sa krus ni Jesu Cristo dinurog ni Cristo ang ulo ng ahas, at iyan si Satanas.

Para makalaban tayo sa labanan, tanggapin natin dapat ang basbas ng kaligtasan na tinamo para sa atin
ni Cristo, at mabuhay tayo sa kaligtasang iyan.  Patuloy nating hingin sa Dios sa pananalangin na bigyan
tayo ng kalakasan para malalaban sa laban ng pananampalataya.  Iyan lang ang nag-iisang paraan para
makibaka sa espiritual na kapangyarihan na nasa mga mataas na dako.  Panatilihin nating mainam ang
katotohanan.  Subukin natin ang bawat kasinungalingan.  Hanapin natin ang kapatawaran sa mga
kasalanan sa paanan ng krus.  Humawak tayo sa katotohanan ni Cristo, magtiwala sa Kanya ng buong
kalakasanan.  At pagtapos ay sumulong sa mga kaaway kasama ang Salita ng Dios.

May espesyal na sandata sa labanan.  Ang Salita ng Dios.  Iyan ang dapat nating sanayin sa ating mga
sarili.  Kung magagawa nating palakasin at makatindig laban sa makapangyarihang kaaway, kahit pa si
Satanas mismo, tayo ay dapat may nakasuot sa ating mga sarili ng Salita ng Dios.  Pagkatapos doon tayo
makakatayo.

Maipapanalo ba natin ang labanang ito?  Tiyak hindi dahil sa sariling lakas.  Kundi kapag ating suot ang
lahat ng ibinigay sa atin ni Cristo, magagawa nating lumaban.  At sa pakikipaglaban, tatanggap din tayo
ng tagumpay.  Pero sa pamamagitan ng krus ni Jesu Cristo, lalaban tayo.  At mananalo.

Matatapos natin ito na may sigaw ng tagumpay ng isang mananampalataya na nakatala sa 1 Corinto
15:57:  “Subalit salamat sa Diyos, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating
Panginoong Jesu-Cristo.”

________________________________________________

Sama-sama tayong manalangin.

Amang sumasalangit, nagpapasalamat po kami sa Inyo dahil sa tagumpay na tinanggap namin kay Cristo.
Sumulong nawa kami sa mabuting pakikipaglaban at digmaan laban sa espiritual namin na mga kaaway.
Gawin nawa naming humawak sa krus ni Jesu Cristo.  At gawin namin ito sa pamagitan ng Iyong Salita
na ibinigay Mo po sa amin.  Palakasin Mo po kami Ama, sa aming pananampalataya magawa naming
sumulong at magtagumpay laban sa mga kaaway ni Cristo.  At kung saan kami madapa sa labanan,
patawarin po kami.  Nagpapasalamat po kami sa Inyong krus at sa kapatawaran na tinanggap namin dito.
Alang-alang kay Cristo, Amen.


