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AWIT 119:75-76 
"ANG KATAPATAN NG DIOS SA PANGUNGUMBABA SA ATIN" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Saanman ang Biblia ay nagtuturo sa atin na ang Dios ay magiging tapat sa Kanyang mga anak sa mga 
sandali ng kanilang pagsubok at paghihirap.  Nalalaman ng anak ng Dios na lumalakad sa 
pananampalataya kay Jesu Cristo na gaano man kalayo ang kanyang marating sa kalumbayan ng 
pagdurusa o gaano man magmukhang walang nakakaunawa sa kanyang mga nararanasan, gayunpaman, 
ang Dios ay magiging tapat sa kanya.  Malalaman ng Panginoon ang ating mga kaluluwa sa paghihirap.  
At kahit na tila walang mata ng tao ang mahabag, at ang mga kaibigan ay magsilayo, ang katapatan ng 
Dios ay palaging naroon. 
 
Mababasa natin ito sa Deuteronomio 7:9 tungkol sa ating Dios:  “Dahil dito, kilalanin ninyo na ang 
Panginoon ninyong Dios ay siyang Dios; ang tapat na Dios, na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-
ibig sa mga umiibig sa kanya.”  Muli, sa Hebreo 10:23:  “Sapagkat siya na nangako ay tapat.”  Iyan ay 
kahanga-hanga! Ang Panginoon ay magiging tapat sa atin sa bawat pagsubok at paghihirap. 
 
Kadalasan ang pagkaunawa sa katapatan ng Dios ay dumarating sa ating gunita.  Kapag nilingon natin 
ang ating mga buhay at sa mga sandaling iyon ng pagsubok at paghihirap ay nakikita natin na ang Dios ay 
tunay ngang tapat.  Bagama’t, sa ating kahihiyan, kailangan nating ipahayag na tayo ay nababalot ng 
pag-aalinlangan at takot nang sandaling dumaan tayo sa pagsubok at paghihirap na iyon, dapat din 
nating ipahayag na ang Dios ay tapat.  Sa pagbabalik-tanaw natin sa ating buhay, masasabi lamang natin:  
Gaano katapat ang Dios! 
 
Subalit may higit sa katotohanan ng paghihirap kaysa sa katotohanan lamang na ang Dios ay magiging 
tapat sa atin sa paghihirap.  Halimbawa, mababasa natin sa Awit 119:75, 76 ang mga salitang ito:  “O 
Panginoon, nalalaman ko, na matuwid ang mga pasiya mo, at sa katapatan ay pinangumbaba mo ako.  
Ang iyo nawang tapat na pag-ibig ay maging kaaliwan sa akin, ayon sa pangako mo sa iyong lingkod.”  
Ang mga talatang iyan ay nagtuturo sa atin na ang Dios ay nagpapadala ng mga paghihirap.  Ang mga 
paghihirap ay hindi lamang basta nangyayari, ang pagsubok ay hindi lamang basta bunga ng 
pagkakataon, kundi ang Dios ang may kontrol, Siya ay naghahari sa ating mga paghihirap.  Ang Dios ay 
soberano sa mga paghihirap na dumarating sa atin sa buhay na ito.  Iyan ay nangangahulugan na Siya ay 
naghahari sa kanila, ipinadadala sila, ang may-akda sa kanila, at ginagamit sila upang makamtan ang 
sarili Niyang mabubuting layunin sa atin.  Iyan ang katotohanan ng Kasulatan.  “Sa katapatan ay 
pinangumbaba mo ako.”  Mula sa Kanyang katapatan, ginawa ito ng Dios. 
 
Sa likod ng tuwirang dahilan ng ating pagsubok o kalungkutan o paghihirap, ito man ay kanser o lasing 
na tsuper, sinasabi ng mang-aawit dito na dapat nating makita ang kamay ng Dios na kumukontrol sa 
lahat ng mga bagay.  Sa likod ng biglaang pagkawala, yaong makawasak-pusong pagkawala, ang 
tinatawag ng tao na “aksidente,” ay ang marunong at buong-nagpapasyang kamay ng Dios. 
 
Itinuturo sa atin ng Kasulatan na walang malayang kapangyarihan sa labas ng kontrol ng Dios, na 
kailangan pang makipagbuno ng Dios para sa pagkontrol.  Isaias 45:7, “Aking inilagay ang liwanag at 
nililikha ko ang kadiliman; ako'y gumagawa ng kaginhawahan at lumilikha ako ng kapahamakan; ako ang 
Panginoon, na gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito.”  Hindi biblikal na sabihin, kapag tayo ay labis na 
nahihirapan at ang mga paghihirap na iyon ay dumarating sa ating mga buhay, na ang Panginoon ay 
walang kinalaman sa kanila.  Hindi biblikal, kawalang-pananampalataya, at kawalang-galang na sabihin 
na ang Dios ay walang kontrol sa mga masasamang bagay na pumapasok sa ating mga buhay.  Nais 



2 
 

lamang Niyang malaman natin na naroon Siya, ngunit kahit paano ang Kanyang mga kamay ay nakatali 
at hindi Niya makontrol ang nangyari sa atin.  Iyan ay ganap na hindi biblikal at di-makadios na pahayag! 
 
Ngunit mayroon pa.  Hindi lamang kinokontrol ng Dios ang mga paghihirap na ito, tinitiyak din ng Biblia 
sa atin na ginagawa ito ng Dios dahil sa Kanyang katapatan.  Sa madaling salita, iyan ay 
nangangahulugan na kung hindi tayo sinubukan ng Dios, kung hindi tayo ipinadadala ng Dios kung 
minsan sa libis ng pagsubok at paghihirap, kung hindi iyan ginawa ng Dios, hindi Siya magiging tapat sa 
atin.  Hindi lamang Niya kinokontrol ang mga paghihirap na iyon, kundi ang mga paghihirap na iyon, 
kapag ipinadadala Niya, ay dapat tingnan bilang pagsasagawa ng Kanyang katapatan.  Kung paanong ang 
magulang ay magiging tapat sa kanyang anak upang iwasto ang anak, at kung paanong ang isang 
kaibigan ay magiging tapat sa isa pang kaibigan upang payuhan ang kaibigan kapag sila ay nalilihis ng 
landas, gayundin ang Dios na magiging tapat sa atin at ipapakita ang Kanyang katapatan sa paghihirap 
natin.  Ang mismong paghihirap, kung gayon, ay ang bunga ng katapatan ng Kanyang puso, ng Kanyang 
pagmamahal.  Marahil ang layunin ng paghihirap ay upang ilayo tayo sa pag-asa sa sanlibutan.  Marahil 
ang layunin ng paghihirap ay upang bakuran tayo, lagyan ng mga harang upang ilayo tayo sa masamang 
daan.  O marahil ang layunin ng paghihirap ay upang turuan lamang tayo na dapat nating pagtiwalaan 
ang Kanyang mga kahabagan, dapat nating iwan ang mismong makasalanan nating sariling kalooban.  Sa 
maigsing pananalita, pinaghihirap tayo ng Dios bilang katibayan na tapat Niyang huhubugin ang bawat 
isa sa Kanyang mga anak ayon sa larawan ni Jesu Cristo.  
 
Alam mo ba iyan?  Alam mo ba iyan tungkol sa iyong mga paghihirap at mga pagsubok ngayon?  Sa 
kalikasan, syempre, tayo ay bubulung-bulong, at sa ating paghihimagsik tinatanong natin ang mga 
paraan ng Dios.  Handa nating sabihin sa Dios, “Buhay ko ito, katawan ko ito, mga plano ko, mga pag-asa 
ko.  Alisin mo ang kamay mo.”  Kung minsan tayo ay napakagaling sa pagsusuri kung bakit magpapadala 
ang Dios ng mga kahirapan sa ibang tao.  Siguro ay handa nating sabihin, “Ah, naiintindihan ko kung 
bakit gagawin iyon ng Dios sa kanila.”  Ngunit tungkol sa ating sarili – nauunawaan ba natin kung bakit 
nagpapadala ang Dios ng mga kahirapan at mga pagsubok sa ating buhay?  Ginagawa iyan ng Dios sa 
katapatan.  Ang Dios ay tapat kapag pinaghihirap Niya tayo. 
 
Nang binabasa natin ang mga talatang iyon, napansin mo ba na kapansin-pansin kung paano sila 
nagsimula?  Talatang 75:  “O Panginoon, nalalaman ko, … na sa katapatan ay pinangumbaba mo ako.”  
Alam ko iyan! Iyan, syempre, ang kaalaman ng pananampalataya.  Ang mang-aawit sa gayon ay hindi 
nagsasabi ng tungkol sa isang bagay na hindi niya nalaman sa pamamagitan ng pagsusuri o pagsasaliksik 
o sa paghahambing ng estadistika.  Hindi siya nagsasalita tungkol sa isang bagay na kanyang nalaman sa 
paglalakad sa ospital.  Kundi siya ay nagsasalita tungkol sa isang bagay na kanyang natutunan mula sa 
Dios, sa pamamagitan ng Salita ng Dios, bagay na kanyang nalaman at tiniyak ng pananampalataya.  
(Ang pananampalataya, syempre, ay pakikipag-isa kay Jesu Cristo.  Ang pananampalataya ay ang 
malaman at panghawakan ang mga bagay na iyon na hindi nakikita, ang mga bagay na iyon na tiyak at 
totoo, ang mga bagay ng Dios.)  Alam kong ginagamit ng Dios ang Kanyang katapatan kapag pinaghihirap 
Niya ako.  Alam ko iyan sa pamamagitan ng pananampalataya.  Iyan din ang parehong lengguwaheng 
ginamit ni Job sa kapitulo 19:  “Nalalaman ko na ang aking Manunubos ay nabubuhay.”  O ni apostol 
Pablo, sa lahat niyang mga sulat, sa Roma 8 at II Corinto 5:  “Kilala ko ang aking sinampalatayanan.”  
Alam natin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pananampalataya.  Sa pamamagitan ng 
pananampalataya may ilan tayong kaalaman, kung gayon.  May alam tayo tungkol sa mga paghihirap. 
 
Ang salitang “paghihirap” ay literal na nangangahulugang, maggawad ng hirap sa isang bagay, 
magpahirap o magdiin o magbungkal ng lupa.  Ito’y tumutukoy sa bagay na bumubungkal sa lupa at 
pinalalambot ito upang ang lupa ay maging handa upang tumanggap ng binhi.  Damahin natin ang 
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salitang iyan ng kaunti at tingnan natin kung paano ito ginagamit sa Kasulatan.  Ito’y ginagamit, 
halimbawa, sa Exodo 3:7 kung saan ay mababasa natin, “Sinabi ng Panginoon,  Aking nakita ang 
paghihirap ng  aking bayan na nasa Ehipto at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umaapi sa 
kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa.”  Pinahihirapan ni Faraon ang bayan ng Dios sa 
Ehipto.  Hinampas niya sila ng latigo.  Itinaboy niya sila sa pamamagitan ng mga tagapangasiwa.  Inalis 
niya sa kanila ang pang-araw-araw na pangangailangan nila sa buhay.  Pinahirapan niya sila sa pagsisikap 
na wasakin sila.  Ang paghihirap, kung gayon, ay tumutukoy sa paulit-ulit na dagok, sa isang bagay na 
bubugbog sa iyo. 
 
Mababasa natin muli, sa Awit 34:19, “Marami ang kapighatian ng matuwid; ngunit inililigtas siya ng 
Panginoon sa lahat ng mga iyon.”  Marami ang kapighatian ng matuwid.  Iba’t ibang uri.  May mga 
karaniwang paghihirap, na ibinabahagi natin sa iba.  Mayroon ding mga pagsubok at paghihirap na hindi 
pangkaraniwan, na kakaiba at natatangi sa iyo. 
 
 “O Panginoon, nalalaman ko, na matuwid ang mga pasiya mo, at sa katapatan ay pinangumbaba mo 
ako.”  Hindi lamang ito ginawa ng Dios, kundi doon ay sinabi sa atin kung bakit nalulugod ang Dios na 
ipadala sa atin ang mga paghihirap at mga pagsubok sa ating buhay.  Nasaan ka kaya kung hindi ka Niya 
itinuwid sa pamamagitan ng mga pagsubok at mga paghihirap? 
 
Alam ng makalangit nating Ama na hangga’t narito tayo sa katawang laman na ito, at hangga’t 
naglalakbay tayo sa lupang ito, kailangan natin ng pagtutuwid.  Ang paghihirap ay bahagi ng matalinong 
pamamaraan ng Dios upang mapanatili tayo sa landas ng buhay na walang hanggan.  Ang mga 
paghihirap na ipinadadala sa atin ay kinailangan ng layunin ng Dios.  At ang layunin ng Dios, na nakaugat 
sa pag-ibig, ay upang mapanatili tayo kay Cristo at upang tayo ay mahubog ng kamay ng Dios at maging 
handa at bagay para sa ating lugar sa kaluwalhatian.  Sinasabi ng Dios na ang mga disenyong ito ng 
Kanyang biyaya, itong mga walang hanggang plano Niya para sa atin, ay maisasagawa sa walang ibang 
paraan kaysa sa paraang iyon ng pagbibigay-hirap sa atin, pagsubok sa atin, pagtutuwid sa atin.  
Tinuruan tayo, bilang mga anak ng Dios, na tingnan ang mga bagay na iyon hindi lamang ng makalamang 
mata at masamain sila, kundi sa liwanag ng pananampalataya, sa liwanag ng Salita ng Dios, na tingnan 
sila bilang tagapagbalita, bilang lingkod ng Dios, ipinadala ng Dios upang isagawa ang isang gawain sa 
atin.  Ganyan natin dapat tingnan ang ating mga paghihirap.  Hindi tayo dapat maging matiisin lamang sa 
ilalim ng pagka-soberano ng Dios.  Kaya sasabihin natin, “Ipinahahayag ko na ang Dios ay soberano.  
Naghahari Siya sa lahat ng mga bagay.  Samakatuwid ang mga pagsubok at mga paghihirap na 
nararasanan ko, ang mga hapdi at kalungkutan sa aking buhay – ipinahahayag ko na sila ay mula sa 
kamay ng Dios.  Kaya, tumutugon ako sa pagsasabing, ‘Ang pag-aalala ay hindi makakatulong.  Walang 
makapagbabago nito.  Ang mangyayari ay mangyayari.’”  Hindi, hindi iyan ang tamang paraan ng 
pagtugon natin.  Kundi dapat nating tingnan ang mga paghihirap na ito bilang pinangungunahan at 
ipinadala ng Dios bilang katunayan ng Kanyang pag-ibig.  “Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang 
kanyang minamahal, at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak.”  “O Panginoon, nalalaman ko, na 
sa katapatan ay pinangumbaba mo ako.” 
 
Nakukuha mo na ba ang sinasabi ng Kasulatan sa iyo at sa akin ngayon?  Syempre, hiwalay sa 
pananampalataya hindi mo masasabi iyan.  Hindi mo mauunawaan iyan.  Iyan ay dahil naniniwala tayo, 
bawat isa sa atin, na ang sarili nating kalooban at ang sarili nating kalayawan at sarili nating mga plano 
ay palaging tama at pinakamagaling.  Kaya, kapag may dumating na anuman sa ating mga buhay na 
magbabanta sa ating kalooban o pipigil sa ating mga plano o maghahatid ng matinding kalungkutan sa 
atin, sasabihin natin na ang mga bagay na ito ay mga kaaway, ang mga bagay na ito ay mali.  Kasi, ang 
makasalanan, mapaghimagsik nating sarili ay umuupo sa trono ng ating puso at sasabihin natin, “Ang 
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lahat, upang maging tama, ay dapat sa mismong paraan ko.”  Ngunit, sa biyaya ng Dios, sasabihin natin, 
“Sa kalikasan, ang isang hangal ay nakaupo sa trono ng aking puso, isang malupit, ang makasalanan, 
mapaghimagsik na sarili.  Subalit ngayon, sa biyaya ng Dios, sa pamamagitan ni Jesu Cristo, ako’y 
sumasailalim sa pamumuno ng mapagmahal kong makalangit na Ama.  Ang lahat ng mga bagay ay nasa 
Kanyang kamay.  Inibig Niya ako ng walang hanggang pag-ibig.  Kaya, dahil Siya ay Dios na matuwid, 
dahil Siya ay Dios na tapat, dahil Siya ay Dios na nakakakita ng sarili Niyang walang hanggang layunin 
para sa akin, Siya rin ay Dios na nagpapadala ng pagsubok at kalungkutan at pighati at sakit, 
karamdaman at kanser, dinudurog ng mga bagay sa aking buhay – kamatayan at kalungkutan.  Ginagawa 
Niya ang mga bagay na ito para sa layunin ng pagpapasakdal sa akin, ng pagtutuwid sa akin, ng 
paghuhubog sa akin, ng pagtuturo sa akin na magtiwala sa Kanyang kahabagan.  O Panginoon, 
nalalaman ko, na sa katapatan ay pinangumbaba mo ako.”   
 
Iyan ay maghahatid sa atin kung gayon upang manalangin, sa ilalim ng mga paghihirap na iyon, na ang 
tapat na pag-ibig ng Dios ay maging kaaliwan natin.  Ang mang-aawit ay nagpatuloy pa sa pagsasabing, 
“Ang iyo nawang tapat na pag-ibig ay maging kaaliwan sa akin, ayon sa pangako mo sa iyong lingkod.  
Iyan ay isang panalangin.  Iyan ay isang panalangin na nagmumula sa sandali ng pagsubok, ng sandali ng 
paghihirap.  Iyan ay totoo rin, at iyan ay isa sa mga layunin ng Dios para sa mga paghihirap na iyon.   
 
Maaari nating itanong:  “Nasaan na kaya ang buhay panalangin natin kung hindi nakita ng Dios ang 
karunungan ng paghihirap natin at pagpapadala ng mga pagsubok sa ating buhay?”  Ang mga paghihirap 
na iyan ay gumagawa sa ating puso at, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nagiging dahilan upang 
makiusap tayo sa Dios, nagiging dahilan upang lumapit tayo sa Dios.  Ginagawa din nila ang ating mga 
panalangin na nakatuon.  Nakikita natin ang malaking pangangailangan sa tapat na pag-ibig ng Dios, ng 
Kanyang mapagmahal na kasiyahan, na maging tunay sa atin. 
 
Ang Salita ng Dios ay nagtuturo sa atin na maglagay ng napakataas na halaga sa pagdanas sa kabutihan 
at kahabagan ng Dios.  Tayo ay may pagkiling na pababain ang halaga nila.  May pagkiling tayo na 
pahalagahan at magtakda ng napakataas na halaga sa mga bagay na makalupa at sa mga bagay na 
nagpapadali sa ating buhay.  Sa madaling salita, may pagkiling tayo na lagyan ng mataas na halaga ang 
mga bagay na ibinibigay ng Dios sa atin.  Ngunit ang Salita ng Dios ay nagsasabi na ang mga bagay na 
ibinibigay Niya ay hindi mga dakilang pag-aari.  Ang dakilang pag-aari ay ang makilala ang tapat Niyang 
pag-ibig.  Sa gayon, anumang bagay ang ipadala Niya sa iyo, alam mo na ito ay dumarating na may 
pagmamahal.  Kung wala ang kaalaman sa tapat na pag-ibig ng Dios, walang pagpapala sa kasaganaan ng 
mga bagay. 
 
Kaya ang mang-aawit ay nananalangin na matamasa niya ang tapat na pag-ibig ng Dios, na ito ay maging 
kaaliwan niya.  Ang kaisipan ng kaaliwan ay taglay mo ang isang dakilang kabutihan na higit kaysa lahat 
ng kasalukuyan mong mga kalungkutan at pasakit.  Ang dakilang kabutihang ito ay nagsasabi sa iyo na 
ang mga kalungkutan at pasakit na iyon ay gumagawa para sa ikabubuti mo.  Sinasabi ng mang-aawit, 
“Ang iyo nawang tapat na pag-ibig ay maging kaaliwan sa akin.  Ang kaalaman nawa ng Iyong pag-ibig sa 
akin ay maging yaong umaaliw sa akin sa lahat ng aking mga pagsubok.”  Ang tapat na pag-ibig ng Dios 
ay tumutukoy sa aspeto ng Kanyang pag-ibig na dumarating sa atin kapag tayo ay balisa.  Ang kabutihan 
ng Dios ay ang aspeto ng Kanyang pag-ibig na nakakakita sa atin sa ating mga pagdurusa at nakikita ang 
ating pighati.  Ang Kanyang kabutihan ay ang Kanyang pag-ibig na gumagawa sa atin ng kabutihan sa 
mga paghihirap at mga pighating iyon.  “Ang iyo nawang tapat na pag-ibig ay maging kaaliwan sa akin,” 
sabi ng mang-aawit.  Panginoon, kinikilala kong ako ay nasa Iyong mga kamay.  Alam kong ang mga 
pagsubok na ito ay kinakailangan.  Alam kong sa Iyong katapatan Ikaw ay gumagawa sa pamamagitan ng 
mga pagsubok at mga paghihirap upang aking makamit ang espiritual kong kabutihan.  Ngayon, 
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hinihiling ko sa Iyo, sa gitna ng paghihirap na ito, na aking maranasan ang tapat mong pag-ibig, ng Iyong 
di karapat-dapat, gayunman ay tiyak, na kahabagan sa akin kay Jesu Cristo.”  Sa gayon ang lahat ay 
mabuti.  Sa gayon, kahit na kailangang magpatuloy ang paghihirap at pagsubok ayon sa kalooban ng Dios 
sa aking buhay, ang lahat sa gayon ay mabuti.  Ang lahat ay mabuti kapag nararanasan natin ang hiwaga 
ng tapat na pag-ibig ng Dios sa atin. 
 
Ano ang talagang nais mo?  Ano ang tunay mong kailangan, ang talagang kailangan mo?  Ang tunay 
nating kailangan ay ang habag ng Dios.  Sa pagtataglay ng mga kahabagang iyon ng Dios tayo ay 
mayaman.  Kung wala sila tayo ay mahirap, tayo ay napakahirap, walang-wala tayo.  Ngunit ang taglayin 
sila, mayroon tayo ng lahat ng mga bagay. 
 
Kaya ang mga paghihirap na iyon ay ipinadadala ng Dios upang turuan tayong manalangin ng tama, 
upang manalangin kung ano ang mahalaga, upang ipanalangin ang tapat na pag-ibig ng Dios upang 
maging karanasan natin at upang maging kapangyarihan ng ating kaaliwan. 
 
Sa gayon ay handa tayo upang luwalhatiin ang Dios – sa paghihirap at sa pagsubok.  Sa gayon ay may 
malalaman tayo na hindi malalaman ng natural na tao.  May alam tayo na walang sinuman sa 
sanlibutang ito ang makapagtuturo sa atin.  May alam tayo sa pamamagitan ng Salita ng Dios.  Alam 
natin na ang Dios, sa pamamagitan ng mga paghihirap, ay inihahanda tayo para sa pinakamataas na 
kabutihan.  Ang pinakamataas na kabutihang iyon ay isang araw, sa pamamagitan ni Jesu Cristo, 
makakatayo tayo sa Kanyang harapan at kukunin ang lugar na iyon na nilayon Niya para sa atin sa 
walang hanggan, handa para sa lugar na iyon sa pamamagitan ng mga pagsubok at mga paghihirap 
nitong kasalukuyang panahon.  Oo, kapag ang Dios ay dumating sa atin at paghirapin tayo at subukan 
tayo, kapag itinutuwid Niya tayo dahil sa ating mga kasalanan, kapag pinadadalhan Niya tayo ng 
kalungkutan sa ating buhay, ang mga bagay na iyon ay napakasakit.  Ngunit nalalaman natin na hindi sila 
ipinadadala upang wasakin tayo.  Alam natin iyan sa pamamagitan ng krus ni Jesu Cristo.  Ibinigay ng 
Dios ang sarili Niyang Anak sa kamatayan sa krus kung saan ay pinasan Niya ang ating mga kasalanan.  At 
sa paggawa niyan, sinasabi ng Dios, “Isinusumpa Ko sa iyo na ang lahat ng mga bagay ay isinaayos ng 
Aking kamay sa iyong buhay (hindi ng pagkakataon, kundi ng Aking kamay),  at sila ay isasaayos sa 
paraang gagawa para sa iyong ikaliligtas, upang ihatid ang kaligtasang iyon sa Aking hinangad na layunin, 
upang hubugin at ituwid ka.  At gagawin Ko iyan lalo na sa paraan ng pagsubok at paghihirap.”  Kaya ang 
mga paghihirap at mga pagsubok na iyon ay magdadala sa atin sa ating mga tuhod.  Ihahatid nila tayo 
upang makiusap sa Dios ayon sa Kanyang kalooban.  Maaaring kalooban Niya na tumigil ang paghihirap 
at pagsubok, ngunit, gayunpaman Ama, hindi ayon sa aming kalooban, kundi ayon sa kalooban Mo.  At 
sa panahon ng paghihirap, habang nararanasan natin ang pagsubok, ang Iyo nawang tapat na pag-ibig ay 
maging kaaliwan sa amin, O Panginoon.  Ipagkaloob Mong maranasan namin ang yaman ng Iyong 
kagandahang-loob na ibinigay sa amin ng buo sa pag-ibig at biyaya.  Maranasan nawa namin iyan. 
 
Kaya, sa ilalim ng paghihirap, luluwalhatiin natin ang Dios.  At sa ilalim ng pagsubok ibabalik natin ang 
mapagpasalamat na pag-ibig at pagsunod.  Ito ang dahilan kung bakit ang Dios ay nalulugod na padalhan 
ka ng pagsubok at paghihirap ngayon, na ang Kanyang tapat na mga layunin ay maabot sa iyo at upang 
matutuhan mong magkaroon ng kaaliwan ang iyong sarili sa Kanya at sa Kanya lamang. 
 
Ipagkaloob nawa ito ng Dios. 
 
 
Manalangin tayo. 
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Ama, salamat po sa Iyong Salita.  At dalangin namin ang pagpapala ng Iyong Salita sa aming mga 
kaluluwa sa araw na ito.  Sa pangalan ni Jesus, Amen. 


