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Title: Unibersidad ng Kahirapan (Adversity University) 
 
Texto: Ps. 119:71 “It is good for me that I have been afflicted; that I might learn thy statutes.” 

Pagsasalin: Mabuti sa akin na pinapagkumbaba ako; upang aking matutuhan ang mga tuntunin 
mo. (Awit 119:71). 

 
Panimula: 
 1.  Ito ay ang pangsiyam na octinary ng Awit 119. “TETH” Seksyon. 

2.  Itong seksyon na ito ay napapatotoo sa karanasan ng kabutihan ng Diyos, ang grasya na nasa 
kanya, at ang kanyang pakikitungo sa atin, at ang kanyang pinakamahalagang salita. 

3.  Papansinin natin ngayon ang mahusay na paggamit ng kariharapan at ang kabutihan ng Diyos 
sa paggamit nitong karanansan para sa ikabubuti natin bilang kanyang mga alagad. 

 
I.  Ang Kalooban ng Diyos: 
 1.  Ang Diyos ay naghahari sa lahat ng kanyang kaharian. (Awit 103:19) 
 2.  Kung ganon, bakit napakarami na hindi maayos at baluktot sa mundong ito? 

a.  Tiyak ni ginagamit ng Diyos ang mga masasama at baluktot para sa kanyang 
kalulwalhatian. (Ps. 73:3, 5, 12, 17, 18, 19; Habakuk 1:12). (larawang-guhit: dentists). 

b.  Walang siyang sala kasi pinapayagan lang niya ang kasaaman ng tao (hindi siya 
ignorante sa kasaaman ng tao – Gawa 14:16). 

c.  Kung hindi niya pinayagan na magkasala ang tao, hindi siya makatarungan. Hindi 
natin malalaman ang kabutihan at kaginhawaan ng kapatawaran. 

d.  Hindi niya pwedeng payagan ang kasalanan kung hindi niya matitiyak na makita natin 
ang kabutihan at kalulwalhatian ng Diyos. (Awit 119:68) 

 
II.  Matututunan natin ang mabuting kahatulan at kaalaman. (Awit 119:66) – Maraming mga bagay ang 
matutunan natin sa kahirapan kaysa sa kasiyahan. 

a.  Malalaman natin na ginagawan mabuti tayo ng Panginoon. (119:65). (God is good to 
me) 

b.  Malalaman natin ang kondisyon ng natural na puso natin – naligaw, lumilisan, 
lamalayo tayo sa kaniya (v.67). 

c.  Malalaman natin ang tamang kaugnayan sa mga kalaban/mga nagmamataas. 
(119:69). – Sa kanila puros sinungaling, pero sa atin ay ang salita ng Diyos. 

  -pagkakalabis ng puso; carnal o mahalay na lugod o kagustuhan. (119:70) 
d.  Malalaman natin na ang kaniyang mga kautusan ay mas mabuti kaysa sa maraming 

kayamanan (ginto at pilak). (119:72) 
  d.1. Magtitiwala tayo sa kanyang mga salita (v.66) 
  d.2. Iingatan natin na sundin ang kanyang mga salita (v.67) 
  d.3. Maykagalakan ang pagsunod ko sa kanyang kautusan (v.70) 

 
Katapusan: 
 1.  Hangaan natin ang Diyos. 
 2.  Sumailalim tayo sa kanyang kalooban. 
 3.  Gamitin natin na parang gamot sa takot ang kalooban ng Diyos. 

4.  Magpasalamat tayo na ang Diyos ay Diyos ng lahat at may layunin siya para sa atin (Jer. 
29:11; Rom. 8:28). 

 


