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Araw ng Panginoon 10 ng Katekismong Heidelberg Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary
Ang Pagbasa ng Kasulatan: Awit 104:1-24

T. 27 – Ano ba ang ibig mong sabihin sa probidensya ng Diyos”?

S. 27 – Ang pinakamakapangyarihan at nasasa-lahat ng dakong kapangyarihan ng Diyos, dahil dito, sa gayon sa pamamagitan

ng Kanyang kamay, ay pinananatili at pinamamahalaan Niya ang langit, lupa, at lahat ng nilikha; kaya ang mga damo at halaman,

ulan at katuyuan, mabunga at di-mabungang mga taon, pagkain at inumin, kalusugan at karamdaman, kayamanan at kahirapan,

oo, at lahat ng bagay ay dumarating hindi dahil sa kapalaran, kundi dahil sa Kanyang mapagpalang kamay.

T. 28 – Ano bang pakinabang para sa atin ang malamang ang Diyos ay lumikha, at sa pamamagitan ng Kanyang

probidensya ay pinanatili pa rin ang lahat ng bagay?

S. 28 – Upang tayo’y maging matiisin sa panahon ng kahirapan; mapagpasalamat sa kasaganaan; at na sa lahat ng bagay na

maaaring mangyari sa atin, matatag na magtiwala sa ating matapat na Diyos at Ama, na walang anumang maaaring

makapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig; yamang ang lahat ng mga nilalang, sa Kanyang kamay, ay ni hindi makakakilos kung

hindi Niya kalooban.

Introduction:

1. The “Providence” of God is a truth that each of

us personally must know and confess.

a. The reason for this is that God’s Providence

is the explanation for everything that

happens.

i. Why are some people sick, and why

others healthy?  Providence of God.

ii. Why are some people poor, while

others are rich?  Providence of God.

iii. Why are some Filipinos affected by

flooding, and not others?  The

Providence of God.

b. God’s Providence is also the explanation of

all that happens in your own life.

i. Why do you have success and failure?

Why do you have joy & sorrow?  Why

do you have health or sickness?

ii. No matter what happens in your life,

you know the reason – because of

the Providence of God.

2. This truth is the source of great comfort for the

believer.

a. For it is not simply “the hand of God” that

does all these things in the world, and to

us.

b. But it is (as the Catechism states) our

“Father” – our Father Who loves us in

Jesus Christ.

c. Therefore “Providence” is gospel.  It is

good news concerning our salvation.  For it

is this news – everything that God does is

for our saving good.

THE PROVIDENCE OF GOD

I. Preserving All Things

II. Governing All Things

III. Comforting His People

I. Preserving All Things

A. “Providence” first of all defines God’s

relationship to this world.  It answer this

question: “What does God now do in the

world He made?”

Panimula:

1. Ang “Probidensya” ng Dios ay isang katotohanan na dapat

matutunan at ipahayag ng bawat isa sa atin.

a. Ang dahilan nito ay dahil ang Probidensya ng Dios ay ang

paliwanag para sa lahat ng mga bagay na nangyayari.

i. Bakit may mga tao na may sákit, at bakit ang iba ay

malulusog?  Ang Probidensya ng Dios.

ii. Bakit ang iba ay mahihirap, habang ang iba naman

ay mayayaman?  Ang Probidensya ng Dios.

iii. Bakit naapektuhan ng pagbaha ang ibang mga

Pilipino, at ang iba ay hindi?  Ang Probidensya ng

Dios.

b. Ang Probidensya din ng Dios ang paliwanag sa lahat ng

mga nangyayari sa iyong buhay.

i. Bakit ka may tagumpay at kabiguan?  Bakit ka may

kagalakan at kalungkutan?  Bakit ka may kalusugan

o karamdaman?

ii. Anoman ang nangyayari sa iyong buhay, alam mo

ang dahilan – dahil ito sa Probidensya ng Dios.

2. Ang katotohanang ito ang pinagmumulan ng malaking kaaliwan

sa mananampalataya.

a. Dahil hindi lamang ito “kamay ng Dios” na gumagawa sa

lahat ng mga bagay na ito sa sanlibutan, at sa atin.

b. Kundi ito ang (gaya sa isinasaad sa Katekismo) ating

“Ama” – Ama natin na Siyang nagmamahal sa atin kay

Jesu Cristo.

c. Kaya naman, ang “Probidensya” ang ebanghelyo.  Ito ang

mabuting balita patungkol sa ating kaligtasan.  Dahil ang

balita – para sa mabuting kaligtasan natin ang lahat ng

ginagawa ng Dios.

ANG PROBIDENSYA NG DIOS

I. Nangangalaga Sa Lahat ng mga Bagay

II. Pinamamahalaan ang Lahat ng mga Bagay

III. Umaaliw sa Kanyang Bayan

I. Nangangalaga Sa Lahat ng mga Bagay

A. Una sa lahat, ang “Probidensya” ay nangangahulugan ng

relasyon ng Dios sa sanlibutang ito.  Ito ang sumasagot sa

katanungang: “Ano ngayon ang gagawin ng Dios sa

sanlibutang ginawa Niya?”
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1. Some say: “God is doing nothing!”

a. They say that God is like a

clock-maker, and the world He

created is like a clock.

b. When He made the world, God

wound it up (like a clock) and

put it into motion.  Now God sits

back and does nothing.  The

world does not need God in

order to exist or run.

c. Those who teach this view say:

“The laws of nature control

what is happening in the world

and universe – life, growth,

storms, floods, death, etc.”

2. But this is not Providence.  This is not

the proper understanding of God’s

relationship to this world.

B. The Bible teaches that God “upholds”

(preserves) His creation.

1. God did not make this world and then

abandon it.

a. God did not create everything,

and then let it run by itself,

without His involvement.

b. God did not make all things, and

then give nature or man the

control of the universe.

2. But God cares for the world.  God

upholds every creature in the

universe.

a. God loves the world that He

made.  This is His world.

b. God is very interested in it.  He

is very involved in it.  He cares a

lot about the world.

3. God is like an earthly father.

a. The faithful earthly father does

not bring children into this

world, and then abandon them.

b. He does not say to a newborn

child: “I won’t care for you, or

provide you with food and drink

and clothing.  You have to take

care of yourself the rest of your

life!”

c. No!  The father loves his

children, and works hard to

provide for them.

4. God does that with the world.

a. This world is important to Him,

because in this world He is

carrying out His purpose to save

His church and bring His people

to heaven.

b. He therefore cares for this

world.  He keeps His hand

under every creature so the

creature can still exist.

1. Sinasabi ng iba: “Walang ginagawa ang Dios!”

a. Sinasabi nila na ang Dios daw ay gaya sa

gumagawa ng relo, at ang sanlibutan na

ginawa Niya ay gaya sa isang relo.

b. Nang gawin Niya ang sanlibutan, isinusi ito ng

Dios (gaya sa relo) at pinagana.  Ang Dios

ngayon ay nakaupo na lang at walang ginawa.

Hindi na kailangan ng sanlibutan ng Dios para

umiral o magpatuloy.

c. Silang nagtuturo ng ganitong pananaw ay

nagsasabi: “Ang batas ng kalikasan ang may

kontrol sa nangyayari sa sanlibutan at sa

kalawakan – sa buhay, pag-unlad, bagyo,

pagbaha, kamatayan, atbp.”

2. Pero hindi ganito ang Probidensya.  Hindi ganito ang

tamang pag-unawa sa relasyon ng Dios sa

sanlibutang ito.

B. Itinuturo ng Biblia na ang Dios ang “nanghahawakan”

(nangangalaga) ng Kanyang sangnilikha.

1. Hindi ginawa ng Dios ang sanlibutang  pagkatapos

ay iniwan Niya ito.

a. Hindi ginawa ng Dios ang lahat ng mga bagay,

at pagkatapos hinayaan Niya na kumilos ang

lahat nang wala Siya.

b. Hindi ginawa ng Dios ang lahat ng mga bagay,

at pagkatapos binigyan Niya ang kalikasan o

ang tao para mag-kontrol sa kalawakan.

2. Pero ang Dios ay nangangalaga sa sanlibutan.

Pinanghahawakan ng Dios ang bawat nilalang sa

kalawakan.

a. Iniibig ng Dios ang sanlibutan na Kanyang

ginawa.  Ito ay Kanyang sanlibutan.

b. Ang Dios ay may interes para dito.  Siya ay

sangkot dito.  Inaalagaan Niya ang patungkol

sa sanlibutan.

3. Ang Dios ay tulad sa panlupang ama.

a. Ang matapat na amang panlupa ay hindi

maghahatid ng mga anak sa mundong ito, at

pagkatapos iiwanan sila.

b. Hindi niya sasabihin sa bagong panganak na

anak: “Wala akong pakialam sa iyo, o hindi kita

bibigyan ng pagkain at inumin at damit.

Bahala ka sa buhay mo habambuhay!”

c. Hindi!  Minamahal ng ama ang kanyang mga

anak, at nagsisikap na gumawa para ibigay ang

kanilang pangangailangan.

4. Ginagawa iyan ng Dios sa sanlibutan.

a. Mahalaga sa Kanya ang sanlibutang ito, dahil

sa sanlibutang ito Niya ginagawa ang Kanyang

layunin para iligtas ang Kanyang iglesia at

dalhin ang Kanyang bayan sa langit.

b. Kaya naman Siya ang nangagalaga sa

sanlibutang ito.  Pinapanatili Niya ang Kanyang

kamay sa ilalim ng bawat nilalang, upang ang

sangnilikha ay umiral.
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c. If God didn’t, if God removed

His hand just for a split second,

creation would fall to pieces.

d. The whole universe, including

every planet and star and

animal and plant and human, is

in God’s hand, and is preserved

by Him every day.

5. This is expressed clearly and

beautifully in the Psalms.

a. Psalm 65:9-13.

b. Psalm 145:15-16.

c. Psalm 104:13-15.

d. Psalm 104:27-28.

C. All of this is puzzling to us.

1. Think of this – God has the time and

ability to care for and preserve every

creature!  And God, while upholding

the whole universe, also has time to

care for each of you!

2. That is God’s amazing Providence!

II. Governing All Things

A. God also governs all things.  This means

that God controls everything that happens.

It means that God planned everything, and

that God causes it all to happen.

B. This is the aspect of God’s Providence that

many deny.

1. Why?  For God’s government of all

things means that God does not

simply allow bad things to happen,

but that God actually sends those bad

things.

a. God sends the things mentioned

in the catechism – drought,

barren years, sickness, poverty.

b. God sends floods, typhoons,

and wars, which cause death,

injury, and destruction.

c. God sends wicked men who

steal and murder, and who

injure and kill people.

d. God causes you to have pain

and sickness.  God causes you

to be poor and hungry.

2. Some do not like this truth, and come

up with a different explanation of

things.

a. They say that God sends the

good things – health, food,

r iches,  success,  peace ,

happiness, etc.

c. Kung hindi ito gagawin ng Dios, kung aalisin ng

Dios ang Kanyang kamay kahit saglit lang, ang

sangnilikha ay madudurog.

d. Ang buong kalawakan, kasama na ang bawat

planeta at bituin at hayop at halaman at tao, ay

nasa kamay ng Dios, at pinangangalagaan Niya

sa bawat araw.

5. Ito ay maganda at maliwanag na ipinahayag sa Mga

Awit.

a. Awit 65:9-13.

b. Awit 145:15-16.

c. Awit 104:13-15.

d. Awit 104:27-28.

C. Ang lahat ng ito ay palaisipan sa atin.

1. Isipin mo ito – ang Dios ay may panahon at

kakayahan para ingatan at pangalagaan ang bawat

nilalang!  At habang iniingatan Niya ang buong

kalawakan, may panahon din Siya para pangalagaan

ang bawat isa sa inyo!

2. Iyan ang kahanga-hangang Probidensya ng Dios!

II. Pinamamahalaan ang Lahat ng mga Bagay

A. Pinamamahalaan din ng Dios ang lahat ng mga bagay.

Ibig sabihin nito, kontrol ng Dios ang lahat ng mga bagay

na nangyayari.  Ibig sabihin nasa plano ng Dios ang bawat

bagay, at ang Dios ang gumagawa para mangyari ito.

B. Ito ang aspekto sa Probidensya ng Dios na itinatanggi ng

marami.

1. Bakit?  Dahil ang pamamahala ng Dios sa lahat ng

mga bagay ay hindi lang ibig sabihin pinapayagan

Niya ang mga masasamang bagay na mangyari,

kundi ang Dios mismo ang naghahatid ng

masasamang bagay.

a. Ang Dios ang naghahatid ng mga bagay na

nabanggit sa katekismo – tagtuyot, pagkabaog,

sákit, kahirapan.

b. Ang Dios ang naghahatid ng pagbaha, bagyo,

at digmaan, na dahilan ng kamatayan, pinsala,

at pagkawasak.

c. Ang Dios ang naghahatid ng masasamang tao

na magnanakaw at mamamatay-tao, at silang

nakakapinsala at pumapatay ng tao.

d. Ang Dios ang dahilan ng iyong mga kirot at

sákit.  Ang Dios ang dahilan kaya ka mahirap at

nagugutom.

2. Hindi gusto ng iba ang katotohanang ito, at

nagbibigay ng ibang paliwanag sa mga bagay-bagay.

a. Sinasabi nila na ang Dios ang naghahatid ng

mabubuting bagay – kalusugan, pagkain,

kayamanan, kapayapaan, kagalakan, atbp.
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b. But they say the devil sends all

the evil things – sickness,

hunger, poverty, failure, death,

etc.

3. And, they compare the running of this

world to a chess game.

a. God, as He runs the world,

faces opposition.

(1) There are forces outside

God’s control – devil, the

wicked, forces of nature.

(2) They do things that

surprise God – such as

cancer, war, terrorists,

murderers, and death.

(3) The things that the devil

and wicked men do mess

up God’s plans.

b. But God (according to this

wrong view) is a Master Chess

Player.

(1) Therefore, God will win.

God will outsmart His

opponents.  God will

defeat them.

(2) He is wiser.  He is more

powerful.  He will make

everything turn out okay in

the end.

C. This wrong view is the most common view

today (even of Christians) of what God is

doing in the world.

1. But it destroys the sovereignty of

God.  And it destroys the comfort of

God’s people.

2. The Bible clearly teaches that God is

sovereign, not only over good things,

but also over all evils.

a. Amos 3:6 – “Shall there be evil

in a city, and the LORD hath not

done it?”

b. Isaiah 45:7 – “I form the light,

and create darkness: I make

peace, and create evil: I the

LORD do all these things.”

c. Ps. 104:28-29 – “Thou openest

Thine hand, they are filled with

good.  Thou hidest Thy face,

they are troubled: Thou takest

away their breath, they die, and

return to the dust.”

3. On the basis of God’s Word, your

confession must be this:

a. “It is not true that God will

simply make everything turn out

okay in the end.”

b. Pero sinasabi nila na ang diablo ang

naghahatid ng masasamang bagay – sákit,

gutom, kahirapan, kabiguan, atbp.

3. At, inihahambing nila ang takbo ng mundo sa isang

laro na chess.

a. Habang pinapatakbo ng Dios ang sanlibutan,

hinaharap Niya ang mga pagtutol.

(1) May ibang puwersa na labas sa kontrol

daw ng Dios – Ang diablo, ang

masasama, ang puwersa ng kalikasan.

(2) Gumagawa sila ng mga bagay na

ikinagugulat daw ng Dios – gaya ng

kanser, labanan, terorista, pagpatay, at

kamatayan.

(3) Ang ginagawa lang ng diablo at ng

masasamang tao ay guluhin daw ang

mga plano ng Dios.

b. Pero ang Dios (ayon sa ganitong maling

pananaw) ay isang Dalubhasang Manlalaro ng

Chess.

(1) Kaya naman, ang Dios daw ang

mananalo.  Tatalunin ng Dios ang

Kanyang mga kalaban.  Lulupigin sila ng

Dios.

(2) Siya ay mas matalino.  Siya ay mas

makapangyarihan.  Magagawa Niyang

baguhin ang mga bagay na mabuti sa

dulo nito.

C. Ang maling pananaw na ito ang pangkaraniwan sa ating

panahon (kahit sa mga Cristiano) kung ano ang ginagawa

ng Dios sa sanlibutan.

1. Pero sinisira nito ang Soberanong Dios.  At sinisira

nito ang kaaliwan sa bayan ng Dios.

2. Maliwanag na itinuturo sa atin ng Biblia na ang Dios

ay soberano, hindi lamang sa mabubuting mga

bagay, kundi maging sa masasama.

a. Amos 3:6 – “Sasapit ba ang kasamaan sa

lunsod, malibang ginawa ito ng PANGINOON?”

b. 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.”

c. Awit 104:28-29 – “Iyong ibinubukas ang Iyong

kamay, sila’y napupuno ng mabubuting bagay.

Iyong ikinukubli ang iyong mukha, sila’y

nangangamba; Iyong inalis ang kanilang

hininga, sila’y namamatay, at nagsisibalik sa

kanilang pagiging alabok.”

3. Ayon sa Salita ng Dios, ang iyong pahayag ay dapat

ganito:

a. “Hindi totoo na babaguhin lang sa huli ng Dios

na maging mabuti ang bawat bagay.”
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b. “It is not true that God’s power

means that God can make good

things come out of bad things.”

c. “Truth is that God completely

governs the universe and all in

it. Nothing happens by chance.”

d. “God has planned and sends

everything that happens – both

good and bad.  Noone (not

even the devil) can do anything

apart from God.”

e. “All creatures are so in His

hand, that without His will they

cannot so much as move”.

f. “God is in absolute control.”

III. Comforting His People

A. There is great comfort for you in this truth.

1. Your confession (in the catechism) is:

“All things come from His fatherly

hand.”

a. You believe that your Father

(Who loves you) does

everything.  Also bad things –

pain, sorrow, loneliness,

sickness, trouble, and death.

b. But you also believe that He

sends these things so they serve

a good purpose.  And that good

purpose is His glory, and also

your salvation in Jesus Christ.

2. What you also know and believe is

that your Savior, Jesus Christ, is

carrying out God’s Providence.

a. Through His resurrection and

ascension, He was exalted to

the right hand of God in

heaven.

b. He received all power and

authority to rule over all things

in heaven and on earth.

c. Jesus is the one Who now sends

things that are easy and

d i f f i cu l t ,  p l e a san t  and

unpleasant.

3. That is of great comfort.  For the fact

that Jesus Christ does all this assures

us that whatever happens is part of

His perfect plan and perfect work to

lead us to heaven and eternal glory.

a. You can be sure that this is

what Christ always has in mind

in everything He does.

b. As your Redeemer, He guides all

of history so that the result is

that you, and every child of

God, is saved.

b. “Hindi totoo na ang kapangyarihan ng Dios ay

ibig sabihin magagawang mabuti ng Dios ang

masasamang bagay.”

c. “Dahil ang totoo lubos na pinamamahalaan ng

Dios ang kalawakan at lahat ng narito.  Walang

nangyari na nagkataon lamang.”

d. “Ang Dios ang nag-plano at naghahatid ng

bawat mga mangyayari – sa mabuti at sa

masama.  Walang sinuman (kahit pa ang

diablo) ang makakakilos ng hiwalay sa Dios.”

e. “Ang lahat ng mga nilalang, sa Kanyang

kamay, ay ni hindi makakakilos kung hindi Niya

kalooban.” (T&S 28).

f. “Ang Dios ang may lubos na kontrol.”

III. Umaaliw sa Kanyang Bayan

A. May malaking kaaliwan para sa iyo sa katotohanang ito.

1. Ang iyong kapahayagan (sa katekismo) ay: “Ang

lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanyang kamay.”

a. Sumasampalataya ka na ang iyong Ama (na

Siyang nagmamahal sa iyo) ang gumagawa ng

lahat.  Kasama na rin ang masasamang bagay

– sakít, dalamhati, kalungkutan, karamdaman,

kaguluhan, at kamatayan.

b. Pero sumasampalataya ka rin na naghahatid

Siya ng mga bagay na ito para sa mabuting

layunin.  At ang mabuting layuning ito ay ang

Kanyang kaluwalhatian, at gayon din ng iyong

kaligtasan na kay Jesu Cristo.

2. Ang dapat mo rin malaman at sampalatayanan na

ang iyong Tagapagligtas na si Jesu Cristo, ang

nagpapatupad ng Probidensya ng Dios.

a. Sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay na

muli at pag-akyat sa langit, Siya ay itinaas sa

kanang kamay ng Dios sa langit.

b. Tinanggap Niya ang buong kapangyarihan at

awtoridad para pamunuan ang lahat sa langit

at sa lupa.

c. Jesus ang naghahatid ngayon ng mga bagay

na madali at mahirap, kaaya-aya at hindi

kaaya-aya.

3. Iyan ay malaking kaaliwan.

a. Ang katunayan na ginawa ni Jesu Cristo ang

lahat ng bagay ay nagtitiyak sa atin na anoman

ang mangyari ay bahagi ng Kanyang ganap na

layunin at ganap na gawain para ihatid tayo sa

langit at sa walang hanggang kaluwalhatian.

b. Nakakatiyak ka na ganito palagi ng nasa isipan

ni Cristo sa bawat ginagawa Niya.  Bilang iyong

Manunubos, ginagabayan Niya ang buong

kasaysayan para ang resulta, ikaw at ang

bawat anak ng Dios ay maligtas.
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4. This is what you can confess: “I know

all things work together for my good!

Evils may happen to me, but God

planned it, & Jesus controls it, for my

good – to save me!”

B. Because this is true, and because we

believe it, we are able to do what the

catechism mentions.

1. First, “patient in adversity.”

a. Patience is the spiritual virtue

God gives His people that

enables them to bear suffering.

To be patient is to endure

suffering without becoming

bitter or angry, and without

complaining.

b. We all need that patience, for

this life is full of troubles.

Earthly life is difficult for the

Christian.

c. But you know God is sovereign.

You know He is in control.  You

know His purpose is to save you

through everything He does and

sends.

d. Therefore you wait on Him.

You do not become angry or

bitter, for you believe that what

He is doing is good, and right,

and best for you.

2. You are also able to be “thankful in

prosperity.”

a. Because God gives everything,

you thank Him for all the good

things you have – for life,

family, health, work, friends,

church, etc.

b. You do not claim to provide

these things for yourself.  You

know and believe that

everything comes from Him.

c. You are thankful that your

heavenly Father cares about

you, and provides you with what

you need.

What a great blessing and comfort to know and

believe the Providence of God.  May you say this (Q&A

28): “In all things that befall me, I place my firm trust

in my faithful God and Father, that nothing shall

separate me from His love!”

4. Ganito ang iyong ipapahayag: “Alam ko na ang lahat

ng bagay ay magkakasama na gumagawa para sa

aking kabutihan!  May masamang mangyari man sa

akin, pero ang Dios ang nag-plano nito, at nasa

kontrol ito ni Jesus, para sa aking kabutihan – para

iligtas ako!”

B. Dahil totoo ito, at dahil sumasampalataya tayo dito,

magagawa natin kung ano ang sinasabi ng Katekismo.

1. Una, “pagtitiyaga sa iba’t ibang bagay.”

a. Ang pagtitiyaga ay isang espiritual na

kabutihan na ibinibigay ng Dios sa Kanyang

bayan para magawa nilang dalhin ang

pagdurusa.  Ang pagiging matiyaga ay ang

pagtitiis sa pagdurusa nang hindi nagagalit, at

walang reklamo.

b. Kailangan natin ang pagtitiyaga na ito, dahil

puno ng kaguluhan ang buhay na ito.  Mahirap

ang buhay sa lupa para sa Cristiano.

c. Pero nalalaman mo na ang Dios ay soberano.

Alam mo na Siya ang may kontrol.  Nalalaman

mo ang Kanyang layunin ay upang iligtas ka sa

pamamagitan ng Kanyang mga ginagawa at

inihahatid.

d. Kaya naman maghintay ka sa Kanya.  Hindi ka

magagalit, dahil naniniwala ka na anoman ang

Kanyang ginagawa ay mabuti, at tama, at

pinakamainam sa iyo.

2. Magagawa mo rin na maging “mapagpasalamat sa

kasaganaan.”

a. Dahil ang Dios ang nagbibigay ng lahat,

pasalamatan mo Siya sa lahat ng mabubuting

bagay na meron ka – sa buhay, pamilya,

kalusugan, trabaho, kaibigan, iglesia, atbp.

b. Hindi mo maaangkin na ibigay ang mga bagay

na ito para sa iyong sarili.  Alam mo at

sinasampalatayanan mo na ang lahat ng mga

bagay ay mula sa Kanya.

c. Ikaw ay magpasalamat sa iyong Amang

sumasalangit na nangangalaga para sa iyo, at

nagbibigay sa iyo ng iyong kailangan.

Isang dakilang pagpapala at kaaliwan sa atin na malaman at

sampalatayanan ang Probidensya ng Dios.  Masabi mo sana ito (T&S

28): “Sa lahat ng bagay na maaaring mangyari sa atin, matatag na

magtiwala sa ating matapat na Diyos at Ama, na walang anumang

maaaring makapaghiwalay sa atin mula sa Kanyang pag-ibig.”


