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MANALANGIN TAYO SA PAMAMAGITAN NG MGA SALMO

Ang panalangin ay gawa ng Espiritu Santo. Hindi natin alam kung ano ang hihingin o kung
paano ito hihingin. Kaya ang Espiritu ang nananalangin sa atin. Tumatawag siya sa Diyos sa
pamamagitan ng mga hinaing na bumubuka sa ating puso (Rom 8:26). Sa katunayan, hindi lamang
paghingi ang panalangin; nagpapasalamat din tayo, nagninilay sa mga gawa ng Panginoon,
ipinagtatapat natin sa kanya ang ating pananabik na mas mapalapit sa kanya. Pinupukaw ng Espiritu
sa bawat tao ang mga damdamin at salitang ipangungusap sa Diyos. Hindi na kailangang gumamit
pa ng mga pormula at dasal. Sapat na ang magsalita nang simple, tulad ng batang nagsasabing
“Abba,” na ibig sabihi’y, “Tatay” (Rom 8:15).

Gayunpaman, ang panalangin ay nangangailangan ng patnubay sa kaparehong paraan na
ang espiritu natin ay nangangailangan ng katawan. Kailangan natin ang mga naihanda nang mga
panalangin bilang patnubay para turuan tayo ng mga paraan at damdamin ng mga anak ng Diyos.

May bago at Kristiyanong paraan ng pag-unawa at pagdarasal ng Mga Salmo.  Kung
minsan, nagsasahimpapawid ang mga programa sa radyo ng pinaghalong musika na ibinase sa mga
pamilyar na himig. Nakikilala ang ritmo ng himig, ngunit hindi na ito ang lumang kanta, kundi isang
bagong himig na malayang nabubuo. Nangyayari ito sa mga salmo. Mga lumang dasal ang mga ito
na nagbibigay ng mga salita o mga damdaming malaya nating binubuo habang iniaangkop natin sa
ating kalagayan. Kung minsan, hindi nauukol sa akin ang galit ng isang mananampalatayang Judio
sa isang salmo na hinihiling sa Diyos ang kamatayan ng mga naghahangad na pumatay sa kanya;
hindi ko rin aangkinin ang pahayag ng taong nagsasabi sa Diyos: “Wala akong kasalanan.” Ngunit
lahat ng ito’y magpapasigla sa aking panalangin. Sasabihin ko sa Diyos ang galit ko sa kawalang-
katarungan at karahasan. Hihilingin ko sa kanyang wasakin ang kasamaan, at gugunitain kong
kakampi ko si Kristo, “ang siyang makatarungan” na walang kasalanan at nananalangin para sa akin.

Si Jesus ay marunong manalangin sa pamamagitan ng mga salmo; dapat din nating matutunan
ang pananalangin sa pamamagitan ng mga ito. Pagkatapos nating masanay sa mga lumang
pormulang ito, malalaman nating sa kalahatan, nangungusap ang mga salmo tungkol kay Kristo at
inuulit ang kanyang tinig.

Ang pagnunumero sa mga salmo sa mga aklat ng Iglesya ay hindi laging kapareho ng sa
Bibliang Hebreo. Inilagay muna natin ang numero ng salmo sa Bibliang Hebreo at, sa loob ng
panaklong, ang numero naman ng tekstong Latin.

Ang mga awit sa Biblia

Kasama ng mga salmo, dapat din nating tukuyin ang iba pang mga panalangin na natatagpuan
natin sa maraming bahagi ng Biblia na karaniwang tinatawag nating “mga awit”:

– ni Moises: Ex 15
– 2a ni Moises: Dt 32
– ni Ana: 1 S 12
– ni Isaias: Is 12
– ni Ezekias: Is 38
– Habakuk: Hb 3
– ng tatlong lingkod:

Dn 3:52
– ni Tobit: Tb 13
– ni Sirac: Sir: 36

– ni Maria: Lc: 46
– ni Simeon: Lc 2:29
– Efeso: 1:3-14; 3:14-20
– Pagbubunyag: maraming sipi
– Tingnan din ang

2 S 23; Ne 9:6
Is 26:7; 59; 63:7;
Jer 20:7; Jdt 16:13;
Kar 9:1; Sir 23:1; 51
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1. Pagiging masaya ang simula ng unang salmo tulad ng
pagsisimula sa pagiging mapalad ng unang diskurso ni Jesus sa
ebanghelyo. Parehong kahulugan ang tinutukoy ng dalawang
salitang ito: pagiging masaya ang pagiging mapalad o pinagpala.

Madalas na pinapaksa sa biblia ang dalawang daan ng buhay (Dt
30:15; Jer 21:8; Kas 4:18; Mt 7:13). Sumasapit tayo sa sangan-
daan ng buhay at nasa atin mismo ang responsabilidad para
magpasya na siyang malalahad sa araw ng paghuhukom. Sa kabila
ng anumang panlabas na anyo at kalagayan, para lamang sa mga
tapat sa kagustuhan ng Diyos ang kaligayahan.

Si Jesus ang punong may mga dahong di nalalanta at mabunga.
Mga bulaklak ng puno ng krus ang lahat ng mabuti, magaling,
maganda at banal na nasa puso ng tao.

SALMO 1

May dalawang daan ng buhay. Kung ano ang iyong
itinanim ay siya mo ring aanihin. Magiging maligaya dito at
sa kabilambuhay ang mga tumutupad sa batas ng Diyos.
Wala namang kasaganaang tatamasahin ang ayaw sumu-
nod.

1 Napakasaya ng taong
di sumusunod sa payo ng masama
at di lumalakad sa daan ng makasalanan
o umuupong kasama ng mga mapangkutya,
2 kundi batas ng Panginoon ang kanyang

kinalulugdan
na araw-gabing pinagninilayan.
3 Para siyang puno sa tabing-ilog,
namumunga sa takdang panahon,
hinding-hindi nalalanta ang mga dahon;
nagtatagumpay ang lahat niyang gawain.
4 Hindi naman ganito ang masasama.
Para silang ipang tinatangay ng hangin.
5 Hindi tatayo sa paghuhukom ang masasama,
ni mapapabilang sa mga matuwid ang mga

makasalanan.

Pagkat ang Diyos ang may-alam sa daan ng
matuwid,

at kapahamakan naman ang hantungan ng
masama.

(PAGE 1210)
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Ang dalawang kaharian. Ipinahihiwatig sa paglalabang ito ng mga
hari ng daigdig at ng Pinahiran ng Diyos ang Aklat ng Pagbubunyag.
Dumating na sa piling natin ang Diyos. At hamon para sa mga
maygustong maghari-harian sa daigdig ang pamamalagi niya sa atin.
Hinding-hindi magkakaroon ng kapayapaang walang-hanggan dito
sa lupa.

1 Ano’t nagkakagulo ang mga bansa
at walang-saysay na nagkakaingay ang mga bayan?
2 Bumabangon ang mga hari ng daigdig,
sama-sama ngang nagsasabwatan ang mga pinuno
laban sa Panginoon at sa kanyang Pinahiran.
3 “Tayo na’t lagutin ang tanikala;
alisin na, kanilang pamatok sa atin!”

4 Nagtatawa ang nakaluklok sa langit,
pinagtatawanan lamang sila ng Panginoon.
5 Galit niya silang kakausapin
at sa kanyang poot ay sisindakin.
6 “Ako ang nagtalaga sa hari kong ito
sa Sion na banal kong bundok.”

7Ihahayag ko ang pasya ng Panginoon:
sinabi niya sa akin: “Ikaw ang anak ko,
binigyang-buhay kita sa araw na ito.
8 Hingin mo’t ibibigay kong pamana sa ’yo ang mga

bansa,
at pag-aari ang sangkalupaan.
9 Mawawasak mo sila sa pamalong bakal
madudurog mo silang gaya ng palayok.”

10 Kayat matauhan kayo ngayon, O mga hari,
magtanda kayo, mga hukom ng daigdig.
11 Paglingkuran ang Panginoon nang may pitagan,
hagkan ang kanyang mga paa nang may paggalang
12 kung hindi’y magagalit siya at kayo’y malilipol
pagkat biglang maglalagablab ang kanyang poot.
Mapalad ang mga napakukupkop sa kanya!

Tulad ng isang pahayag ng Diyos
ang mga b. 6-9 na nagbababala sa
lahat ng bansa na siya mismo ang
nagputong ng korona sa kanyang
Anak sa Sion na walang iba kundi ang
Jerusalem na siyang banal na bundok.
At hinihinging pasailalim sa kanya ang
lahat ng hari. Ang Mesiyas ang haring
ito, ang “Pinahiran ng Diyos” (ibig
sabihi’y ang Kristo). Nasa panig siya ng
napakaraming dukha sa buong mundo
na naghihintay sa paggagawad niya ng
katarungan.

Hindi lamang mga naniniil at nang-
uusig ang tinutukoy ng mga hari, mga
hukom ng daigdig kundi ang lahat ng
may hawak na kapangyarihan sa pag-
iisip ng tao, ang mga lumilikha ng
opinyon ng sambayanan, pati na ang
mga sindikato at kapangyarihan ng
kadiliman. Hinaharap sila ng Diyos at
kasama niya ang matagumpay niyang
Anak, ang Pinahiran.

SALMO 2

SALMO 3 Napakarami kong kaaway! Tulad ng lahat ng Kristiyano,
may kakampi si Haring David na mas malakas pa sa lahat niyang
kaaway: ang Diyos.

2 O Panginoon, napakarami kong kaaway,
napakarami ng nag-aalsa laban sa akin!
3 Napakaraming nagsasabi sa akin:
“Wala siyang mapapalang tulong sa kanyang Diyos.”
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4 Ngunit ikaw, Panginoon, ang kalasag sa tabi ko
ang aking dangal kayat ako’y taas-noo.
5 Pasigaw akong tumatawag sa Panginoon
at dinidinig niya ako sa banal niyang bundok.
6 Nakakatulog ako paghiga ko,
at nagigising pagkat ang Panginoon ang umaalalay sa

akin.
7 Di ako matatakot sa libu-libo mang tao
na nakapalibot na lahat laban sa akin.
8 Bumangon ka, Panginoon; sagipin ako, aking Diyos!
Sinusuntok mo sa panga ang lahat kong kaaway,
dinudurog ang mga ngipin ng masasama.
9 Sa Panginoon ang pagliligtas;
pagpalain mo ang ’yong bayan.

Narito ang isa pang panalanging
pandapithapon na matandang awit ng
Iglesya sa Silangan:

Masayang liwanag ng banal,
walang-kamatayang luwalhati ng ama,

banal at pinagpalang Jesucristo:
sa oras ng paglubog ng araw,
umaawit kami sa Ama at sa Anak
at sa Espiritung Banal ng Diyos.
Kapuri-puri ka sa lahat ng panahon,
marapat purihin ng lahat ng tinig,
Anak ng Diyos, tagapagbigay ng

buhay.

SALMO 4 Panalangin sa dapithapon. Narito ang isang pandapithapong
panalangin ng mga nananalig sa Diyos sa gitna ng kanilang mga
paghihirap habang inaalaala nila kung paano sila nakaraos noong
dati sa tulong na rin ng Diyos. Sa pagtanaw natin ng utang-na-loob,
nakahihingi tayo ng higit pa. At sa paghingi nating ito, mas matatag
ang ating pananalig. Naghahatid ng kapanatagan at kaligayahan
kahit na sa gitna ng mga suliranin ang pananalig. Nararanasan natin
sa iba’t ibang paraan ang kasamaan ngunit lagi naman tayong
nakakatagpo ng lakas sa panalangin.

2 Pakinggan ako, O Diyos ng katarungan, sa aking
pagtawag;

binigyang-ginhawa mo ako sa aking kagipitan,
kaawaan ako ngayon at dinggin ang aking dalangin.
3 O mga tao, hanggang kailan magiging sara ang

inyong kalooban,
hanggang kailan mamahalin ang wala at hahanapin

ang huwad?
4 Alamin n’yo na nagmamagandang-loob ang

Panginoon sa mga mahal niya;
dinidinig ako ng Panginoon tuwing pagtawag ko sa kanya.
5 Matakot kayo at huwag magkasala:

magnilay sa inyong mga puso sa inyong paghiga at
tumahimik.

6 Mag-alay ng matuwid na handog at manalig sa
Panginoon.

7 Marami ang nagsasabi: “Sino’ng magpapakita sa
amin ng kabutihan?”

Ipakita sa amin, Panginoon, ang maaliwalas mong
mukha.
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5. Sa bukanliwayway, dinidinig mo ako. Lagi nang
magandang panahon para sa panalangin ang umaga. Sa
mga unang oras na ito ng ating maghapon, nabubuksan
natin sa Diyos ang ating kalooban at naiialay sa kanya ang
nilalaman ng ating mga puso bago “lumusong sa dagat”
ng pang-araw-araw nating gawain. Panginoon nga ng
langit at lupa ang Diyos ngunit mas madali natin siyang
natatagpuan sa mga lugar ng panalangin. Bukas ba ang
ating mga kapilya at simbahan? Kung hindi, meron
naman kaya tayong laang lugar sa ating mga tahanan para

sa panalangin?
Ipagtabuyan sila, O Diyos. Mukhang napakalayo sa

ebanghelyo ang mga salitang ito. Itinuturo sa atin ni Jesus
na huwag ipagkamali ang kasalanan sa nagkasala.
Nahahayag naman sa ganitong mga pagdaing ang
panawagan sa Diyos ng katarungan. Wala itong ipinag-
iba sa palangin ng mga api, ng mga pinag-uusig at ng mga
kapuspalad. Maging daan nawa ang mga salmong may
“panunumpa” upang hangarin natin at ng Iglesya ang
katarungan.

2 Mga salita ko’y dinggin, O Panginoon,
bigyang-pansin ang aking panaghoy.
3 Pakinggan ang sigaw ng paghingi ko ng

saklolo,
O aking Hari at aking Diyos!
Sa ’yo ako sumasamo, 4 O Panginoon.
Sa bukanliwayway, dinidinig mo ako;
sa bukanliwayway, sa ’yo ako

dumudulog,
naghihintay at nananabik.
5 Hindi ka diyos na nasisiyahan sa

masama;
walang masamang makapananahan sa

piling mo.
6 Hindi makatatayo sa harap mo ang

mayayabang.

Kinamumuhian mo lahat ng
gumagawa ng masama,

7 nililipol mo lahat ng sinungaling.
Kinasusuklaman ng Panginoon ang mga

uhaw sa dugo at puno ng pandaraya.
8 Ngunit ako, makatutuloy ako sa ’yong

tahanan
dahil sa masagana mong

kagandahang-loob.

8 Hatid mo sa aking puso’y higit na galak,
higit pa sa masagana nilang ani’t bagong alak.
9 Nahihiga akong palagay ang loob at agad na

nakakatulog
pagkat sa ’yo nga lamang, Panginoon, ako

makapamumuhay nang panatag.

Buong-pitagan akong sasamba sa banal
mong templo.

9 Akayin ako, Panginoon, sa ’yong
katarungan.

Dahil sa aking mga kaaway,
tuwirin ang ’yong landas sa aking harapan.
10 Sapagkat walang katapatan sa

kanilang mga labi,
puno ng kapahamakan ang kanilang

kalooban,
hinukay na libingan ang kanilang

lalamunan,
at matatamis na salita ang nasa kanilang

mga dila.
11 Parusahan sila, O Diyos, gaya ng

nararapat,
sila nawa ang mapasamâ sa kanilang

mga balak.
Ipagtabuyan sila sa dami ng kanilang

kasalanan
pagkat sa ’yo sila naghimagsik.
12 Ngunit magagalak lahat ng nananalig

sa ’yo,
sisigaw sa tuwa magpakailanman.

SALMO 5 Panalangin sa umaga. Simulan natin ang araw sa paghingi sa
Diyos na siya ang maging liwanag natin at lakas, at sa pagpunta rin
sa bahay ng Diyos, sa kanyang simbahan kung saan natin tinatang-
gap ang kanyang liwanag at lakas.
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Pinakauna ang salmong ito sa
tinatawag na pitong Salmo ng Pag-
sisisi: Slm 6, 32, 38, 51, 102, 130 at
143.

Ang “Sheol” ang binabanggit sa b.
6: ito ang daigdig sa ilalim na ayon sa
matandang paniwala ng mga Hebreo
ay siyang lugar ng mga patay.

Ikinakanlong mo sila, sa ’yo sila magdiriwang,
silang may pagpapahalaga sa ’yong pangalan.
13 Ikaw nga, Panginoon, ang pagpapala ng mga matuwid,
kagandahang-loob mo’y kalasag sa kanyang paligid.

SALMO 7 Iligtas ako sa lahat ng umuusig sa akin. Isang pagdaing na
nagmumula sa kaibuturan ng kalooban at humihingi ng katarungan.

2 O Panginoong aking Diyos, sa ’yo ako
kumakanlong,

iligtas ako at sagipin sa lahat ng umu-
usig sa akin.

3 Kung hindi’y lalapain nila akong gaya
ng leon,

SALMO 6 Panalangin sa panahon ng ligalig. Panalangin ng maysakit ang
salmong ito. Sa paghiling niyang lumaya siya sa kanyang karam-
daman, inihahayag niya ang matatag niyang pananalig at ang
kanyang paninindigang huwag magkaroon ng anumang kinalaman
sa masama.

3 O Panginoon, huwag akong sumbatan sa ’yong galit,
huwag parusahan sa lagablab ng ’yong poot.
3 Kaawaan ako, Panginoon, pagkat ako’y nanghihina;
pagalingin ako, Panginoon, pagkat sagad hanggang

buto ang aking ligalig,
4 at puno ng pagkabalisa ang aking buhay.
At ikaw, Panginoon… hanggang kailan?
5 Magbalik ka, Panginoon, at ako’y sagipin.
Iligtas ako dahil sa walang-maliw mong pag-ibig;
6 sapagkat walang makaaalaala sa ’yo sa mga patay,
sino ang makapagpupuri sa ’yo sa libingan?
7 Ubos na ang lakas ko sa aking pagdaing,
gabi-gabi’y basa ng luha ang aking unan,
higaan ko’y dagat na luha.
8 Nanlalabo na sa lungkot ang aking mata,
nanghihina dahil sa lahat kong kaaway.
9 Layuan n’yo ako, lahat kayong gumagawa ng

kasamaan
pagkat dininig ng Panginoon ang aking pag-iyak.
10 Dininig ng Panginoon ang aking pakiusap,
tatanggapin ng Panginoon ang aking dasal.
11 Malilito’t masisiraan ng loob, lahat kong kaaway,
agad na magsisiurong sa laki ng kahihiyan.

tatangayin at walang sasagip sa akin.
4 O Panginoong aking Diyos, kung

nagawa ko ang ganito:

kung may bahid ng kasalanan ang
aking mga kamay,
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5 kung sinuklian ko ng masama ang

aking mga kaibigan
o kinampihan ang mapang-api kong

kalaban,
6 habulin nawa ako at abutan ng aking

kaaway,
ilampaso niya sa lupa ang aking buhay
at yurakan sa alabok ang aking dangal.
7 Bumangon ka, Panginoon, sa ’yong

galit,
tumindig laban sa poot ng aking mga

kaaway!
Gumising ka, aking Diyos, maggawad

ng katarungan.
8 Paligiran ka ng pagtitipon ng mga

bayan,
maghari sa kanila mula sa itaas.
9 Hukom ng mga bansa ang Pangi-

noon.
Hatulan ako, Panginoon, ayon sa aking

katuwiran,
ayon sa aking katapatan.
10 Wakasan ang karahasan ng tampa-

lasan,
patatagin ang matuwid,
ikaw na nakasasaliksik sa puso’t

kalooban,
O Diyos na makatarungan.
11 Kalasag kong tagapagsanggalang

ang Diyos,

tagapagligtas ng mga may matuwid na
puso.

12 Makatarungang hukom ang Diyos,
di madaling magalit;
ngunit isang Diyos namang laging galit
13 sa mga ayaw magbalik-loob.
Ihasa man ng kaaway ang kanyang

tabak,
banatin man ang kanyang pana at

ihanda,
14 sa kanya mismo nakaamba mga

sandata ng kamatayan,
siya ang tatamaan ng mga palasong

naglalagablab.
15 Hayan, dala-dala n’ya’y kasamaan,
naglilihi ng kabuktutan, inahin ng kasi-

nungalingan.
16 Humuhukay siya ng balon, hinu-

hukay ito nang malalim;
siya rin ang mahuhulog sa hukay na

ginawa.
17 Sa kanya babalik ang kanyang ka-

samaan,
sa kanya ring ulo babagsak kanyang

karahasan.
18 Salamat sa Panginoon sa kanyang

katarungan,
aawitan ko ang ngalan ng Panginoong

Kataas-taasan.

Luwalhati ng Diyos at dangal ng tao. Inihahayag ng sanlibutan
ang luwalhati at kagandahan ng Diyos. Ngunit nang maging isa sa
atin ang Anak ng Diyos, inilagay niyang higit sa lahat ng sangnilikha
ang tao, at binigyang-diin niya ang pagkakapantay-pantay ng lahat
ng tao.

2 O Panginoon naming Diyos, kaydakila ng ’yong
pangalan

sa buong sangkalupaan!
Ipinagbubunyi ang ’yong luwalhati sa itaas mismo ng

langit,
3 sa labi ng mga bata at mga sanggol na pasusuhin,
may muog kang matatag laban sa ’yong mga

kaaway
upang patahimikin naghihimagsik na kalaban.

SALMO 8

Walang ibang alam ang kasalukuyan
nating kultura kundi mga taong pag-
papasasa sa buhay ang hanap, ang
tamasahin ang magandang kapalaran
at mabuting kalusugan.

Bilang “mga palayok na yari sa putik
kasama ng pareho ring mga palayok
na yari sa putik,” hangad ng bawat tao
ang maging iba at natatangi. Inaasam
natin na makapag-isa tayo nang ga-
nap. Binibigyang-diin naman ng sal-
mong ito ang dangal ng tao na na-
mamalayan natin sa pagtawag sa atin
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4 Kapag minamasdan ko ang langit na gawa ng iyong

mga kamay,
ang buwan at mga bituin na ’yong inilagay –
5 ano ang tao upang ’yong alalahanin,
ang anak ni Adan upang ’yong kalingain?
6 Kaunti na lang at diyos na siyang ginawa mo,
luwalhati at dangal sa kanya mo ipinutong;
7 pinapangyari mo siya sa gawa ng ’yong mga kamay,
8 at sa kanyang mga paa, ipinailalim mo ang lahat:
mga tupa at mga baka, sama-samang lahat,
pati na mga hayop sa gubat,
9 mga ibon sa langit at mga isda sa dagat,
lahat ng lumalangoy sa karagatan.
10 O Panginoon naming Diyos,
kaydakila ng ’yong pangalan sa buong sangkalupaan!

ng Diyos at patuloy na lumalago sa
kanyang paningin.

Parehong “mga tao” o “iisang ka-
tawan” lamang ang ibig sabihin ng
biblia sa pagsasalita nito tungkol sa tao:
Adan, Tao, o Sangkatauhan. Si Kristo
ang pinakaulo ng natatanging kata-
wang ito, na siya ring magiging ulo ng
sangnilikha. Basahin kung paano gina-
mit ng mga apostol para kay Jesus ang
mga salita ng salmong ito: Mt 21:16; 1
Cor 15:27; Ef 1:22; Heb 2:6-8. Sa
paghahanap natin sa ating misyon sa
daigdig nagsisimula ang pagtatayo
natin sa ating sarili. Sapagkat bale-
wala tayo kung wala ang ating mga
kapatid na nakikibaka o basta na
lamang nabubuhay sa lahat ng dako ng
mundo.

9. Dalawang kalahating bahagi ng teksto sa Griyego at
Latin ang mga Salmo 9 at 10 sa bibliang Hebreo. Dahil
dito kaya nababago ang bilang ng mga salmo mula sa
bahaging ito. Tinutuligsa ng Salmo 9 ang mga kaaway ng
Israel at ng Salmo 10 naman ang masasama sa loob

2 Taos-puso kitang pasasalamatan, Pa-
nginoon,

at ihahayag lahat ng kahanga-hanga
mong gawa.

3 Sa ’yo ako magagalak at magdiri-
wang,

pupurihin ko ang ’yong pangalan, O
Kataas-taasan.

4 Nagsisiurong ang aking mga kaaway,
nadarapa at nalilipol sa ’yong harapan.
5 Itinaguyod mo ang aking karapatan at

kapakanan,
makatarungan kang hukom sa ’yong

luklukan.
6 Sinansala mo ang mga bansa, pinin-

sala ang masasama;
binura ang kanilang pangalan mag-

pakailanman.

7 Ito na ang wakas ng kaaway, wasak na
magpasawalang-hanggan.

Nilipol mo ang kanilang mga lunsod,
naglaho na pati kanilang alaala.

8 Ngunit nakaluklok ang Panginoon
magpakailanman,

pinatatag niya ang kanyang luklukan
sa paghuhukom.

9 Makatarungan niyang huhukuman
ang mundo,

matuwid niyang hahatulan ang mga
bansa.

10 Ang Panginoon nawa ang maging
kanlungan ng mga api,

isang kanlungan sa panahon ng gulo!
11 Sa ’yo mananalig ang mga nakaka-

kilala sa ’yong pangalan:
di mo pinababayaan ang mga nagha-

hanap sa ’yo, Panginoon.

SALMO 9 Diyos ang takbuhan ng mga api. Sa pag-alaala sa mga ha-
limbawa ng kahapon, ipinahahayag ng salmista: “Hinding-hindi
maglalaho ang pag-asa ng mga dukha.”

mismo ng kanilang pamayanan. Hindi lamang ito tungkol
sa mga kaaway sa relihiyon sapagkat mga kaaway nga rin
ng Diyos ang mga nagsasamantala sa mga biyuda at mga
ulila, sa mga dayuhan at mga manlalakbay.
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12 Umawit ng papuri sa Panginoong sa

Sion nananahan,
ihayag sa mga bansa ang kanyang

mga gawa.
13 Inaalaala sila ng tagapaghiganti ng

dugo,
hindi niya nililimot ang daing ng mga

dukha.
14 Kaawaan ako, Panginoon, tingnan

ang aking kagipitan
sa harap ng mga namumuhi sa akin,
hilahin ako mula sa pinto ng kama-

tayan,
15 nang maihayag ko lahat ng papuri sa

’yo
sa mga pintuan ng lunsod ng Sion
at maipagdiwang ang ’yong pagliligtas.
16 Nahulog ang mga bansa sa hukay na

kanilang ginawa,

10. Maaaring akalain ng mayayaman at maka-
pangyarihan na malayo ang Diyos at siya’y nanonood
lamang sa mga nangyayari, at marahil ay wala ngang
Diyos. Ngunit dinidinig ng Diyos ang daing ng mga ulila.

nasilo ang kanilang mga paa sa bitag
na kanilang inihanda.

17 Nagpapakilala ang Panginoon, nag-
huhukom siya.

Sa gawa ng kanilang mga kamay, na-
sisilo ang masasama.

18 Magbalik nawa ang masasama sa
lugar ng mga patay,

lahat ng bansang nakakalimot sa Diyos.
19 Sapagkat hindi lilimutin magpakai-

lanman ang naghihikahos
ni maglalaho magpawalang-hanggan

ang pag-asa ng dukha.
20 Bumangon ka, Panginoon, huwag

papanaigin ang tao;
hatulan sa harap mo ang mga bansa.
Maghasik ng takot sa kanila, Panginoon,
nang malaman ng mga bansa na sila’y

tao lamang!

Madali ang yumaman sa konsumeristang daigdig. Kayat
kailangang tanungin ng bawat Kristiyano ang kanyang
sarili kung may kinalaman nga ba siya o wala sa mga pang-
aapi at diskriminasyong ating nasasaksihan.

SALMO 10 Pagpapatuloy ng naunang salmo.

1 Ba’t ka malayo, Panginoon?
Bakit nagtatago sa panahon ng ligalig?
2 Nagmamagaling ang masama sa

pang-aapi sa mga dukha, sinasakmal sila
ng kanyang mga pakana.

3 Ipinagyayabang ng makasalanan,
masasama niyang niloloob; hinahamak
nama’t itinatakwil ng sakim ang Diyos.

4 Sabi ng masama: “Di ako sisingilin ng
Panginoon.”

“Walang Diyos,” ang laging laman ng
kanyang isip.

5 Ni hindi niya naiisip ang ’yong mga batas
ngunit makatitiyak siya sa kanyang

mga balak.
Pinagtatawanan lamang niya ang kan-

yang mga kaaway.
6 Sinasabi niya sa kanyang sarili: “Ma-

nanatili akong matatag,
hinding-hindi magigipit kailanman.”

7 Puno ng pagmumura, kasinungali-
ngan at panlilinlang ang bibig niya; pag-
alipusta nama’t paninirang-puri ang nasa
kanyang dila.

8 Sa mga liblib na lugar ay nag-aabang
siya;

sa pagkakatago’y pinapatay ang wa-
lang-sala.

Minamanmanan niya ang mahihina.
9 Lihim siyang nag-aabang gaya ng

leon sa kanyang lungga,
nag-aabang siya para sunggaban ang

dukha;
sinusunggaban niya’t kinakaladkad

ang dukha sa kanyang mga lambat.
10 Nakayuko siyang nag-aabang hang-

gang mahulog ang sawimpalad sa kan-
yang kapangyarihan.

11 Sinasabi niya sa kanyang sarili:
“Nakalimot ang Diyos,
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tinatakpan niya ang kanyang mukha,
wala siyang nakikita.”

12 Bumangon ka, Panginoon, iunat ang
iyong kamay!

O Diyos, huwag limutin ang mga api!
13 Bakit nilalapastangan ng masama

ang Diyos,
at sinasabing hindi ka gaganti?
14 Ngunit kita mong lahat ng pighati at

kaapihan,
isinasaalang-alang mo at pinanghaha-

wakan.
Sa ’yo umaasa ang dukha,
tagapagtanggol ka ng mga ulila.

15 Baliin ang braso ng makasalanan at
masama,

isa-isahin ang kanyang kasamaan
hanggang wala nang matira.

16 Hari magpakailanman ang Pangi-
noon;

sa kanyang lupain, mga bansa’y pa-
wang malilipol.

17 Dinidinig mo, Panginoon ang daing
ng mga dukha;

pinalalakas ang kanilang loob, at pina-
kikinggan sila.

18 Ipagtatanggol mo ang api at ulila
upang di na makapanakot pa ang ta-

ong sa lupa nagmula.

Walang kinatatakutan ang masama. Kung kampi sa atin ang
Diyos, sino ang hahatol sa atin? Palayain nawa niya tayo sa takot
pagharap natin sa mga nananakot at nang-aapi sa iba.

1 Sa Panginoon ako kumakanlong,
Paano mo masasabi sa aking:

“Tumakas sa bundok gaya ng isang ibon.
2 Haya’t binabanat ng masasama ang kanilang mga

pana,
ikinakasa sa tali ang kanilang mga palaso
para panain sa dilim ang may matuwid na puso.
3 Kung mawasak ang mga haligi, ano’ng magagawa

ng makatarungan?”

4 Nasa banal niyang templo ang Panginoon,
ang Panginoon, nasa langit ang kanyang trono.
Minamasdan ng kanyang mga mata ang daigdig,
sinusuri sa kanyang paningin ang mga anak ni Adan.

5 Sinusuri ng Panginoon ang makatarungan at ang
masama,

kinamumuhian ang nagmamahal sa dahas.
6 Pauulanan niya ng nagbabagang bato at asupre ang

makasalanan,
at naglalagablab na hangin ang kanilang hantungan.

7 Pagkat makatarungan ang Panginoon, mahal niya
ang katarungan,

makikita ng mga matuwid ang kanyang mukha.

Kung mawasak ang mga haligi,
ano’ng magagawa ng makata-
rungan? Ganito ang iminumungkahi
ng manunukso, “Huwag kang suma-
lungat sa agos, ginagawa naman ’yan
ng lahat. Gawin mo na lang ang gina-
gawa nila at huwag ka nang umimik.
Mamundok ka na lang, simpleng tao.
Wala kang nakita, kalimutan mo ang
kawalang-katarungan at sarili mong
buhay ang pakialaman o kaya’y debos-
yon at panalangin ang ’yong asika-
suhin!”

Ipanalangin natin ang mga nakiki-
baka laban sa malawaka’t organisa-
dong pang-aapi, ang mga nagigising
araw-araw sa pananakot ng terorismo.

SALMO 11 (10)
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Tingnan ako’t pakinggan. Hindi nililimot ng Diyos ang kanyang
mga anak: ibinangon niya si Kristo mula sa mga patay.

2 Hanggang kailan mo ako lilimutin, Panginoon?
Habampanahon ba?

Hanggang kailan mo itatago sa akin ang ’yong
mukha?

3 Hanggang kailan ko didibdibin ang bigat ng aking
kalooban,

ang pighating ito ng aking puso araw-gabi?

4 Tumingin ka sa akin, sagutin mo ako, Panginoon
kong Diyos!

Bigyang-liwanag ang aking mga mata

SALMO 12 (11) Laban sa daigdig ng kasinungalingan. Mga kasinungalingan,
propaganda at mga bulaang propeta ng maalwang pamumuhay
ang nagkukubli sa pang-araw-araw na kawalang-katarungan. Ngunit
totoo ang Salita ng Diyos at ito ang maghuhukom sa daigdig. Sa
Salita-ng-Diyos-na-naging-tao, walang oo at hindi: sa kanya naging
oo ang lahat ng pangako ng Diyos.

2 Saklolo, Panginoon, pagkat wala nang makadiyos:
naglaho na ang mga tapat sa mga anak ni Adan.
3 Kasinungalingan ang kanilang sinasabi sa isa’t isa,
may mapanlinlang na labi at balik-harap na puso

silang nagsasalita.
4 Putulin nawa ng Panginoon lahat ng labing

mapanlinlang,
lahat ng dilang mapagmayabang.
5 Sila na nagsasabing “Nasa dila namin ang aming

lakas,
kakampi namin ang aming mga labi;
sino’ng makapaghahari sa amin?”
6 Sinasabi naman ng Panginoon:
“Dahil sa paniniil sa mahihina,
dahil sa pagdaing ng mga dukha,
ako ngayon ang kikilos
upang kaligtasa’y igawad sa mga naghahangad nito.
7 Salitang dalisay ang mga salita ng Panginoon,
pilak na galing sa lupa, makapitong dinalisay sa apoy.
8 Babantayan mo kami, O Panginoon,
at laging ipagsasanggalang sa salinlahing ito.
9 Magpapagala-gala naman ang masasama
at makapangyayari ang kabuktutan sa mga anak ni

Adan.

SALMO 13 (12)

Tiyak na diringgin ang personal at
matiyagang panalangin.
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kung hindi’y mahihimlay ako sa kamatayan,
5 at sasabihin ng aking kaaway, “Nadaig ko siya,”
magagalak ang aking mga kalaban sa aking pag-

bagsak.
6 Ngunit sa walang-sawa mong pag-ibig, Panginoon,

ako nananalig.

Sa hatid mong pagliligtas magagalak ang aking puso:
aawitan ko ang Panginoon dahil sa kagandahang-loob

niya sa akin,
aawitan ko ang ngalan ng Panginoong Kataas-

taasan.

SALMO 14 (13) Walang pitagan sa kapwa, walang pitagan sa Diyos.

1 “Walang Diyos,” ang sabi ng hangal sa kanyang
puso.

Gano’n ang mga bulok, kasuklam-suklam ang
kanilang mga gawa,

wala isa mang gumagawa ng tama.

2 Tinitingnan ng Panginoon mula sa langit ang mga
anak ni Adan,

para makita kung may nakauunawa,
kung may naghahanap sa Diyos.
3 Lumihis ang lahat at nagpakabulok;
walang sinumang gumagawa ng tama, wala ni isa

man.

4 Hindi na ba matututo ang mga gumagawa ng
masama?

Inuubos nila ang aking bayan
na para lang kumakain ng tinapay:
kailanma’y di sila tumawag sa Panginoon.

5 Hayan sila, nanginginig sa takot
na wala namang dapat ikatakot:
pagkat nasa panig ng makatarungan ang Diyos.
6 Mabigo n’yo man ang balak ng mga dukha,
ang Panginoon pa rin ang kanilang takbuhan.

7 Dumating nawa mula sa Sion ang pagliligtas sa
Israel!

Kapag ibinalik ng Panginoon ang kanyang
bayan,

magagalak ang Jacob, matutuwa ang Israel.
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Panginoon, sino’ng makatutuloy sa ’yong tahanan? Tulu-
ngan nawa tayo ng Panginoon na makasunod sa kanyang mga utos.

1 Panginoon, sino’ng makatutuloy sa ’yong tahanan,
sino’ng makapananahan sa bundok mong banal?
2 Siya na lumalakad nang walang dungis,
na nagsasagawa ng katarungan
at nagsasabi ng totoo mula sa kanyang puso.
3 Siya na walang paninirang-puri sa kanyang dila,
siya na di gumagawa ng masama sa kanyang kasama
at di humihiya sa kanyang kapwa.
4 Siya na humahamak sa masama
ngunit nagpaparangal naman sa may pitagan sa

Diyos;
siya na may isang salita, kahit na siya pa ang

mapasamâ;
5 siya na di nagpapatubo sa kanyang pautang
at di tumatanggap ng lagay para ipahamak ang

walang-sala.
Di mababagabag kailanman, siyang gumagawa ng

ganito.

Inuulit ng salmong ito ang salita ni
Propeta Oseas: “Awa ang gusto ko
kaysa sakripisyo.” Sa tanong na
“sino’ng makatutuloy sa ’yong taha-
nan?” sampung pag-uugaling may ki-
nalaman sa katarungan ang sagot niya.
Magkabilang-mukha ng iisang ugali
ang paglilingkod sa Diyos at pagiging
makatarungan.

MGA SALMO 16

Ang Panginoon ang aking mana. Ang Diyos ang bahagi ko sa
mana. Siya ang pinili ko bilang aking Panginoon at sa kanya ako
magagalak magpakailanman.

1 Ipagtanggol ako, O Diyos, sa ’yo ako napakukupkop.
2 Sinabi ko sa Panginoon: “Ikaw ang Panginoon ko,
liban sa ’yo, wala na akong iba pang ligaya.”
3 Ang mga anak na nasa kanyang lupain
ang lubos namang ikinagagalak ng aking puso.
4 Pinararami lamang ng mga humahabol
sa iba pang mga diyos ang kanilang pighati.
Di ako kailanman magbubuhos ng haing dugo sa  kanila!
Di kailanman mamumutawi ang kanilang pangalan sa

aking mga labi.
5 O Panginoon, ikaw ang aking mana at suwerte,
tiniyak mo ang aking kapalaran.
6 Sa mga kaaya-ayang lugar natapat ang mga

hangganan para sa akin,
talaga ngang napakaganda ng aking mana!
7 Pupurihin ko ang Panginoon, siya ang aking

tagapayo;
kahit na sa gabi, pinagsasabihan ako ng aking puso.

SALMO 15 (14)

SALMO 16 (15)

Nabuhay ang mga Israelita sa piling
ng mga bansang pagano. Ngunit ma-
rami pa rin sa kanila ang nakiisa sa mga
pamahiin ng mga pagano sa kabila ng
pagpapahayag nila ng kanilang pag-
sampalataya sa iisang Diyos. Sa pakiki-
bahagi nila sa mga pag-aalay sa mga
diyos ng mga lugar na kanilang kina-
roroonan, pinaghalo nila ang pag-
samba sa ibang mga diyos at ang mga
kaugalian ng tunay na pananampa-
lataya.

Isang paring Levita ang sumulat ng
salmong ito. Nang hatiin ng Diyos sa
mga tribu noong araw ang Lupang
Pangako, sinabi niya sa mga Levita:
“Ako ang magiging mana para sa ’yo.”
At ngayo’y pinapatnubayan niya ang
Levitang ito sa mga pananagutan ng
sambayanang kulang sa katapatan.
Walang anumang pasubali ang komit-
ment ng salmista kayat para sa kanya,
walang anumang magagawa ang
kamatayan para putulin ang kanyang
relasyon sa Diyos (b. 10-11).

Di mo ’ko pababayaan sa lugar ng
mga patay, ni hahayaang makakita
ng pagkabulok ang ’yong Banal.
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8 Lagi nang sa Panginoon nakatuon ang aking

paningin;
at dahil siya ang nasa aking kanan, di ako

mababagabag.
9 Kayat nagagalak ang aking puso, natutuwa ang

aking mga labi
at panatag ding magpapahinga ang aking katawan.
10 Pagkat di mo ’ko pababayaan sa lugar ng mga

patay,
ni hahayaang makakita ng pagkabulok ang iyong

Banal.
11 Daan ng buhay ang ipakikita mo sa akin,
nag-uumapaw na kagalakan sa harap mo,
ligayang walang-hanggan sa kanan mo.

SALMO 17 (16) Daing ng walang-sala.

1 Dinggin mo, Panginoon, makatarungang pakiusap,
bigyang-pansin ang aking panawagan;
dinggin ang aking dalangin,
walang panlilinlang sa aking mga labi.
2 Sa ’yo nagmumula, pagpapawalang-sala sa akin,
kita ng mga mata mo ang tama at matuwid.
3 Sinasaliksik mo ang aking puso, sinisiyasat ako sa gabi,
sinusubok mo ako sa apoy at wala ka namang matag-

puang anuman.
4 Walang nagawang pagkakasala ang aking bibig.
At tungkol naman sa mga gawa ng tao,
iniwasan ko ang mga daan ng karahasan
ayon sa salita ng ’yong mga labi.
5 Sa ’yong mga landas nananatili ang aking mga

hakbang
kayat di madudulas ang aking mga paa.
6 Sa ’yo ako tumatawag, O Diyos, pagkat sasagutin

mo ako.
Ibaling sa akin ang ’yong tenga, pakinggan ang aking

mga salita.
7 Ipagpahanga mo ang dakila mong pagmamahal,
ikaw na ang kanang kamay ay nagliligtas
sa mga napakukupkop sa ’yo laban sa kanilang mga

kaaway.
8 Panatiliin akong bulaklak sa ’yong mata;
itago ako sa lilim ng ’yong mga pakpak
9 sa harap ng masasamang mang-aapi sa akin.

Tiyak ng salmista na ililigtas siya ng
Diyos sa madilim at malungkod na
lugar na ito, na ayon sa paniwala nang
panahong iyo’y siyang tirahan ng mga
patay. Ilalagay siya ng Diyos sa kan-
yang kanan magpakailanman.

Mula pa sa simula, itinuring na ng
mga Kristiyano na tungkol kay Jesus na
muling nabuhay ang mga salitang ito
(Gawa 2:25 at 13:35). Sa pagiging ga-
nap na lingkod ng Ama, iningatan siya
nito mula sa pagkabulok sa libingan.

Hindi nangangahulugan ng pag-
putol ng relasyon sa mga nasa ibang
relihiyon ang katapatan sa Diyos. Sa
halip ay hinihingi sa atin ng katapatang
ito na suriin nating mabuti ang pagka-
kakapit natin sa lahat ng maliliit na
diyos na nagpapabigat sa ating buhay.
Huwag nating isakripisyo ang ating
pamilyang Kristiyano sa altar ng pera.
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Pinalilibutan ako ng aking mga kaaway at hangad
patayin.

10 Kanilang sinarhan mga puso nilang manhid
at kayabangan ang kanilang bukambibig.
11 Palapit sila laban sa akin na ngayo’y kanilang

pinalilibutan,
nakatitig silang nag-aabang na maihampas ako sa

lupa.
12 Para silang mga leong sabik na sabik manlapa,
parang mga batang leong nakayukong nag-aabang.
13 Bumangon ka, Panginoon, harapin sila at ilugmok;
sa ’yong tabak, sagipin ako sa makasalanan.
14 Lipulin sila, Panginoon, ng ’yong kamay,
at huwag nang ituring pa sa piling ng mga buhay.
Mabusog nawa sa laan mo sa kanila ang kanilang

tiyan,
nawa’y mabusog din ang kanilang mga anak
at may matira pa sa kanilang mga sanggol.
15 Ngunit ako, makatarungan kong pagmamasdan ang

’yong mukha,
at magigising akong busog pagkakita sa ’yo.

18. Mababasa natin sa 2 Samuel 22 ang isa pang
bersyong kaunti lamang ang pagkakaiba sa salmong ito
na ipinalalagay na sinulat ni David.

Pinasasalamatan niya ang Diyos sa pagbibigay nito sa
kanya ng tagumpay; kinikilala niya ang pagkilos na ito ng
Diyos nang may pasasalamat. Patula ang paglalahad sa
pagkilos na ito ng Diyos, tulad ng maluwalhating paglitaw
ng Diyos sa itaas ng langit (basahin Hab 3).

Hinawi niya ang langit at siya’y nanaog. Ganito ang
ginawa niya nang dumating sa piling natin ang kanyang

Pagpapasalamat sa Diyos ng isang tagapagpalaya. Pagdiri-
wang ng tagumpay ang salmong ito. Sigasig, pag-aalab ng dam-
damin, pagtanaw ng utang-na-loob: niyanig ng Diyos ang sanlibutan
upang ako’y damayan.

SALMO 18 (17)

2 Mahal kita, Panginoong aking lakas.
3 Ang Panginoon ang aking bato, ang

aking kuta, ang aking tagapagligtas.
Ang aking Diyos ang bato kong kan-

lungan,
ang aking kalasag, ang puwersa ng

aking kaligtasan, ang aking muog.
4 Sa Panginoon ako tumatawag –

karapat-dapat siyang purihin –
at naliligtas ako sa aking mga kaaway.

Anak upang iligtas ang sangkatauhan sa mga kaaway
nito.

18:11. Sa kaugalian ng Gitnang Silangan, ang mga
kerub ay mga halimaw na may pakpak, mga alalay sila ng
mga diyos. Para sa mga Israelita, ang mga ito ang
humihila sa karwahe ng Diyos o kaya’y nagpapasan sa
kanyang trono.

18:29. Sinabi ni Jesus: “Ako siyang liwanag ng mun-
do,” at inuulit naman natin kasama ng salmista, “Pina-
pagdidingas mo ang aking ilawan.”

5 Ginapos ako ng tali ng kamatayan,
dinaluhong ng mga alon ng kapahamakan.
6 Nakabidbid sa akin mga bitag ng libi-

ngan,
balót ng lambat ng kamatayan.
7 Sa aking kagipitan, tumawag ako sa

Panginoon,
humingi ng saklolo sa aking Diyos.
Mula sa kanyang templo, dininig ang

aking tinig;
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umabot sa kanyang mga tenga aking
pagdaing.

8 Lumindol at nayanig ang sangkalu-
paan,

umuga ang kinatatayuan ng kabundu-
kan,

nanginig sa nagliliyab niyang galit.
9 Umusok ang kanyang ilong,
at mula sa kanyang bibig, apoy na tu-

mutupok,
na nagpalagablab sa mga baga.
10 Hinawi niya ang langit at siya’y na-

naog,
kulimlim na ulap ang nasa kanyang

paanan.
11 Lumipad siyang sakay sa kerubim,
pumailanlang sa mga bagwis ng ha-

ngin.
12 Ginawa niyang balabal ang karim-

lan,
at tolda naman niya, makakapal na

ulap ng nagbabantang ulan.
13 Sa ningning ng kanyang mukha, na-

tunaw ang mga ulap:
mga batong-yelo at nag-aapoy na kidlat.
14 Dumagundong ang Panginoon mula

sa langit,
ipinarinig ng Kataas-taasan ang kan-

yang tinig.
15 Itinudla niya ang kanyang mga pa-

laso at pinangalat ang kaaway,
inihagis niya ang kanyang mga kidlat

at sila’y pinuksa.
16 Nalantad ang pinakapusod ng dagat,
nahubaran ang mga haligi ng lupa
dahil sa ungol ng ’yong galing, Pangi-

noon,
dahil sa buga ng ’yong poot.
17 Mula sa kaitaasan, inabot niya ako’t

hinawakan,
iniahon sa malalim na tubig.
18 Inagaw niya ako sa malakas kong

kaaway,
sa mga kalaban kong mas malakas

kaysa akin.
19 Sinalakay nila ako sa araw ng kapa-

hamakan ko sana

ngunit ang Panginoon ang aking san-
digan.

20 Inilabas niya ako sa lugar na malu-
wag,

sinagip ako pagkat ako’y mahal niya.
21 Ginantimpalaan ako ng Panginoon sa

aking katarungan,
ginantihan ako sa kalinisan ng aking

mga kamay.
22 Dahil nanatili ako sa mga daan ng

Panginoon
at di nagwalanghiya sa pagtalikod sa

aking Diyos.
23 Nasa harap kong lagi ang lahat ni-

yang mga utos,
di kailanman tinalikuran ang kanyang

mga batas.
24 Naging matuwid ako sa harap niya
at nanatiling malayo sa pagkakasala.
25 Sinuklian ng Panginoon ang aking

katarungan,
ang kalinisan ng aking mga kamay sa

kanyang paningin.
26 Tapat ka sa mga tapat,
walang dungis sa mga walandungis.
27 Totoo sa mga totoo
ngunit tuso pa sa mga tuso.
28 Inililigtas mo ang bayang hamak
at hinahamak naman mga matang

mapagmataas.
29 Pinapagdidingas mo, Panginoon, ang

aking ilawan,
pinapagliliwanag ng aking Diyos ang

aking karimlan.
30 Masusugod ko anumang hukbo kung

kasama kita,
maaakyat ko anumang muog sa piling

ng aking Diyos.
31 At tungkol naman sa Diyos, walang

kapintasan ang kanyang daan,
dinalisay sa apuyan ang salita ng

Panginoon.
Siya nga lamang ang kalasag
ng lahat na napakukupkop sa kanya.
32 Sapagkat sino nga ba ang Diyos

kundi ang Panginoon?
Sino pa ang Bato liban sa ating Diyos?
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33 Siya ang Diyos na nagbibigkis sa

akin ng lakas
at lubos na nagpapatatag sa aking lan-

das.
34 Ginagawa niyang sinliksi ng sa usa

ang aking mga paa,
itinitindig ako sa kaitaasan;
35 sinasanay ang mga kamay ko para

sa labanan,
ang aking mga braso sa paghatak ng

tansong pana.
36 Ibinigay mo sa akin ang kalasag

mong walang pagkalupig,
inalalayan ako ng kanan mong kamay
at yumuko ka upang ako’y dakilain.
37 Pinalawak mo ang aking daraanan
upang di magkamali ang aking mga

hakbang.
38 Hinabol ko ang aking mga kaaway at

sila’y inabutan,
di ako umuwi hanggang di sila napu-

puksa.
39 Iginupo sila at di na babangon,
nabuwal sa ilalim ng aking mga paa.
40 Binigkisan mo ako ng lakas para sa

labanan,
pinabagsak sa paanan ko ang aking

mga kaaway.
41 Pinaurong mo ang aking mga kalaban,
nilipol ko ang mga namumuhi sa akin.
42 Humingi sila ng saklolo – ngunit wa-

lang sinumang magliligtas –
sa Panginoon – ngunit di sila pinaking-

gan.
43 Dinurog ko silang parang alabok sa

ihip ng hangin,

tinapakan silang parang putik sa mga
lansangan.

44 Iniligtas mo ako sa pag-aaway-away
ng sambayanan,

ginawa akong pangulo ng mga bansa;
lingkod ko ngayon ang bayang di ko

kilala.
45 Sinusunod nila ako pagkarinig sa

akin.
Gumagapang sa harap ko ang mga da-

yuhan,
46 nasisiraan ng loob ang mga ban-

yaga,
nanginginig na lumalabas sa kanilang

mga kuta.
47 Mabuhay ang Panginoon! Purihin ang

aking Bato!
Ipagbunyi ang Diyos kong Tagapag-

ligtas!
48 Ang Diyos na naghihiganti para sa

akin,
at nagpapasuko ng mga bayan sa akin.
49 Inililigtas niya ako sa aking mga ka-

away.
Oo, pinapagtatagumpay mo ako sa

aking mga kalaban,
sinasagip ako sa mga marahas.
50 Kaya ipagbubunyi kita, Panginoon,

sa lahat ng bayan,
at aawit ng papuri sa ’yong pangalan.
51 Malaking tagumpay ng kanyang hari

ang kanyang bigay,
ipinakikita ang walang-maliw niyang

pag-ibig sa kanyang pinahiran,
kay David at sa mga anak nito mag-

pakailanman.

Paanyaya ang salmong ito na pag-
nilayan ang luwalhati ng Diyos.
Ipinahahayag ito ng ganda ng kalangi-
tan, lalo na ng araw (1-7), at ng Batas

Ang Panginoon ang araw ng katarungan. Isang sulyap sa
kaluwalhatian ng Diyos ang ibinibigay sa atin ng kagandahan ng
langit. Namamalayan din natin ang kanyang pamamalagi sa piling
natin kapag pinagninilayan natin ang kanyang mga utos na liwanag
at kagalakan sa kaluluwa.

2 Ipinahahayag ng langit ang luwalhati ng Diyos,
inilalahad naman ng kalawakan ang gawa ng kanyang

mga kamay.

SALMO 19 (18)
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(8-15). Dalawang magkaibang salmo
noon dati ang dalawang bahaging ito.

Tulad ng isang tugtugin ang kaa-
yusan sa papawirin. Alam ba nating
pakinggan ito? Nakikiisa ba tayo sa iba
pang mga nilalang sa pagpupuri sa
ating Diyos na Maylalang? Naririnig
din kaya natin ang himig ng mensahe
ng ebanghelyo (Rom 10:18)? Mas
mahalaga pa kaysa ginto, mas mata-
mis pa sa pulot ang Batas (Turo) ng
Panginoon. Ang Diyos mismo ang
ipinahahayag nito sa atin at inaanya-
yahan tayo nito sa ganap na pagpa-
paubaya ng sarili sa kanya.

19:15. “Tagapaghiganti” ang ibig
sabihin ng Manunubos, nangangahu-
lugan din ito ng Tagapagligtas.

Sa “Pagtulad kay Kristo,” nasasaad
dito na may madidiskubre tayong iba
pang kagandahan ng Diyos sa ating
sarili: Maligaya ang nakikinig sa Pa-
nginoon sa pagsasalita niya sa ating
kalooban, ang tumatanggap ng sa-
lita ng buhay at kaligayahan mula sa
kanyang mga labi.

Maligaya ang mga matang nakapikit
sa mga panoorin upang maging mulat
sa nakikita ng kalooban!

Ganito ka magnilay, O aking kalu-
luwa, isara ang pintuan ng ’yong mga
pandamdam upang marinig ang
sinasabi sa ’yo ng Panginoon mong
Diyos.

3 Ito ang isinasaysay ng araw sa kasunod na araw,
ibinabalita ng gabi sa kasunod na gabi.
4 Walang usap ni kataga, walang tunog na maririnig
5 ngunit umaalingawngaw sa sangkalupaan ang

kanilang tinig,
ang kanilang mga salita hanggang sa dulo ng daigdig.

Nagtayo siya para sa araw ng tolda sa langit
6 kung saan ito lumalabas na parang nobyong

ikakasal,
nagagalak na parang kampeon sa karerang

tatakbuhin.
7 Sumisikat siya mula sa dulo ng langit,
tinatahak niya hanggang kabilang dulo,
walang makatatago sa kanyang init.
8 Buo at ganap ang batas ng Panginoon,
sigla ng kalooban.
Maaasahan ang mga tuntunin ng Panginoon,
karunungan ng hamak.
9 Matuwid ang mga kautusan ng Panginoon,
kagalakan ng puso.
Malinaw ang mga utos ng Panginoon,
liwanag sa mga mata.
10 Dalisay ang pitagan sa Panginoon,
nananatili magpakailanman.
Totoo ang mga pasya ng Panginoon,
pawang makatarungan.
11 Mas mahalaga ang mga ito kaysa ginto,
kahit na sa lantay na ginto;
mas matamis pa kaysa pulot,
kahit pa sa pulut-pukyutan.
12 Natututo sa mga ito ang lingkod mo,
at may malaking mapapala sa pagsunod sa mga ito.
13 Ngunit sino ang makaaalam sa sarili niyang

pagkakamali?
Patawarin ang mga pagkukulang na di ko

namamalayan.
14 Ilayo mo rin ang iyong lingkod sa kusang

pagkakasala,
huwag papanaigin ang mga ito sa akin.
Kayat walang anumang maisusumbat sa akin,
malinis sa mabigat na pagkakasala.
15 Maging kalugud-lugod nawa sa ’yong paningin
ang mga salita ng aking bibig
at ang niloloob ng aking puso, O Panginoon,
aking Bato at aking Manunubos!
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Panalangin ng mga Judio para sa kanilang hari.

1 Sagutin ka nawa ng Panginoon sa panahon ng
kagipitan,

ipagtanggol ng Ngalan ng Diyos ni Jacob!
3 Saklolohan ka nawa niya mula sa kanyang dambana,
alalayan mula sa Sion.
4 Alahahanin nawa niya lahat mong pag-aalay
at kalugdan mga sinunog mong handog.
5 Ipagkaloob n’ya nawa ang ninanais ng ’yong puso
at pagtagumpayin lahat mong mga balak.
6 Sisigaw kami sa galak ng ’yong tagumpay
at itataas ang bandila sa ngalan ng ating Diyos.
Ipagkaloob nawa ng Panginoon ang lahat mong

kahilingan.
7 Alam ko na ngayong papagtatagumpayin
ng Panginoon ang kanyang pinahiran,
sasagutin siya mula sa kanyang banal na langit
ng mapanligtas na lakas ng kanan niyang kamay.
8 May mga umaasa sa karwahe, ang ilan nama’y sa

kabayo,
ngunit sa ngalan ng Panginoong Diyos namin kami

umaasa.
9 Malulugmok sila’t mabubuwal
ngunit titindig pa rin kami at magiging matatag.
10 Papagtagumpayin mo, Panginoon, ang hari!
Dinggin kami sa araw ng aming pagtawag.

Pangalagaan nawa ng Panginoon
ang mga nagsisikap na maitatag ang
paghahari ng katotohanan tulad ng
pangangalaga niya kay Kristong Hari
natin.

Ipinagdarasal ng sambayanan sa
Diyos ang kanyang hari sa panahon ng
kagipitan. Paanyaya ang salmong ito
na huwag sa sariling lakas at galing
umasa kundi sa kapangyarihan ng
Diyos. Malaki ang matututuhan dito ng
mga pulitiko natin.

SALMO 20 (19)

SALMO 21 (20) Pasalamatan ang Panginoon para sa ating hari. Buhay  ang
hiniling niya at ibinigay mo ito sa kanya: mabubuhay siya nang
matagal.

21. Paghingi ng tulong para sa hari ang naunang salmo;
pasasalamat naman ang salmong ito para sa natamong
tagumpay. Marunong nga tayong humingi pero marunong
din kaya tayong magpasalamat?

Sa pagbasa natin ng Biblia, maiisip natin na sa napaka-

raming biyaya ng Diyos sa mga hari ng Israel, nagkaroon
sana sila ng mas maraming tagumpay. Pero totoo ang Salita
ng Diyos: nararanasan nga ng mga kaibigan ng Diyos na
gumagawa ng mga kahanga-hangang bagay ang Diyos sa
kanilang buhay kung mananatili silang tapat sa kanya.

2 Ang iyong lakas, Panginoon, ang iki-
nagagalak ng hari;

malaking kagalakan sa kanya ang
’yong tagumpay.

3 Ipinagkaloob mo ang ninanais ng kan-
yang puso,

hindi ipinagkait ang pakiusap ng kan-
yang mga labi.

4 Sinalubong mo siya nang may masa-
yang biyaya,

pinutungan siya ng koronang lantay na
ginto.

5 Buhay ang hiniling niya sa ’yo at ibi-
nigay mo ito sa kanya:

mga araw na magpapatuloy magpa-
kailanman.

6 Lubos siyang tumanyag dahil sa hatid
mong tagumpay,

binihisan siya ng ningning at dangal.
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22. Paglipas ng gabi hanggang sa magbukanliwayway
ang panalanging ito. Madilim ang unang bahagi, tulad
naman ng bukanliwayway ang kasunod na bahagi na
nagbibigay ng panibagong buhay at galak sa puso ng tao.
Mahabang panaghoy ito ng mga pinag-uusig na sa bingit
ng kamataya’y binibigyang-katiyakan at pag-asa.

Mula pa simula’y kay Jesus na rin ipinatungkol ng mga
unang Kristiyano ang salmong ito. Sa katunaya’y matu-
tunghayan natin dito ang paghihirap at pagpapakasakit ni
Jesus: ang mga toro, mga leon, mga aso ang mga
kaaway. Uod lamang, ito ang kahihiyan sa mga bugbog

MGA SALMO 21
7 Binigyan mo nga siya ng walang-

hanggang pagpapala,
pinaligaya siya sa galak sa ’yong paki-

kiharap.
8 Pagkat sa Panginoon umaasa ang hari,
dahil sa walang-maliw na pag-ibig ng

Kataas-taasan,
hinding-hindi siya matitinag.
9 Abutin mo’t hawakan ang lahat mong

kaaway,
hagipin ng kanan mong kamay lahat

ng namumuhi sa ’yo.
10 Ihagis sila sa naglalagablab na pugon

sa araw ng ’yong Mukha;
ubusin sila ng Panginoon sa kanyang

galit, lamunin sila ng kanyang apoy.

11 Burahin mo sa lupa ang kanilang
mga supling,

at sa sangkatauhan ang kanilang lahi.
12 Magbalak man sila ng masama laban

sa ’yo
at gumawa ng pakana, hindi sila mag-

tatagumpay
13 Pagkat ipagtatabuyan mo silang ba-

hag ang buntot
kapag itinutok mo ang ’yong pana sa

kanilang mukha.
14 Bumangon ka, Panginoon, sa ’yong

lakas.
Aawitan namin at ipagdiriwang ang

’yong kapangyarihan!

at sa pagkakapako sa krus; at pinaghati-hatian din ang
kanyang mga damit tulad ng nasasaad dito.

Dinasal din mismo ni Jesus ang salmong ito sa pagkaka-
pako niya sa krus nang kanyang isigaw: “Diyos ko, ano’t
pinabayaan mo ako?” Naramdaman mismo ni Jesus na
para bang bale-wala ang pagdaing niya sa Diyos. Ngunit
sa gitna ng nakatatakot na karimlang ito, nanatiling may
liwanag sa kalooban ni Jesus. Alam niyang sa kabila ng di-
pag-imik na ito ng Diyos, lagi niyang kapiling ang Ama.

Isang awit ng pananalig ang ikalawang bahagi na
magtatapos sa sigaw ng tagumpay!

SALMO 22 (21) Ang panalangin ni Kristo sa krus.

2 Diyos ko, Diyos ko, ano’t pinabayaan
mo ako?

Napakalayo mo sa aking pagdaing
upang ako’y saklolohan.

3 Diyos ko, maghapon akong tumata-
wag at di ka sumasagot,

at sa buong magdamag ngunit di ako
mapanatag.

4 Ngunit ikaw nga, O Diyos, ang Banal –
nakaluklok sa mga papuri ng Israel.
5 Sa ’yo nanalig ang aming mga ninuno,
nanalig sila at sila’y pinalaya mo.
6 Sa ’yo sila tumawag at sila’y naligtas,
sa ’yo sila nanalig at di nabigo.

7 Ngunit uod ako at hindi na tao,
kahihiyan ng sangkatauhan, pagha-

mak ng sambayanan.

8 Pinagtatawanan ako ng lahat ng ma-
kakita sa akin,

ngumingisi sila at iniiiling ang ulo.
9 “Sa Panginoon siya nagtiwala, nga-

yo’y sagipin niya siya;
palayain niya siya gaya ng pagmama-

hal niya sa kanya."

10 Ngunit ikaw na nga ang naglabas sa
akin mula sa sinapupunan,

ang nagpaginhawa sa akin sa dibdib ng
aking ina.

11 Sa ’yo ako ipinakalong mula nang
ako’y isilang,

ikaw na ang aking Diyos mula pa sa
sinapupunan.

12 Huwag kang lumayo pagkat nasa
tabi lang ang kagipitan
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pagkat wala nang iba pang sasaklolo
sa akin.

13 Pinaliligiran ako ng maraming tao,
pinalilibutan ng mababangis na toro ng

Basan.
14 Nakanganga sila sa harap ko
na parang mga leong nanlalapa’t uma-

atungal.
15 Para akong tubig na naiiga,
linsad sa lahat ang aking mga buto
Parang kandila ang aking puso
na natutunaw sa aking dibdib.
16 Tuyong gaya ng palayok ang aking

lalamunan,
dila ko’y nakadikit sa aking ngala-

ngala.
Sa alabok ng kamatayan ako nalug-

mok.
17 Pinalibutan ako ng mga aso,
pinaligiran ng pangkat ng masasama.
Tinusok nila ang aking mga kamay at

paa.
18 Bilang kong lahat ang aking mga

buto.
Tinititigan nila ako’t minamata.
19 Pinaghahati-hatian nila ang aking

suot,
pinagsasapalaranan ang aking damit.
20 O Panginoon, huwag kang lumayo;
O aking Lakas, agad akong saklolo-

han.
21 Iligtas sa tabak ang aking buhay,
ang iisang buhay ko sa sakmal ng mga

asong ito.
22 Sagipin ako sa bunganga ng leon,
ang kawawa kong buhay sa mga su-

ngay ng nagwawalang mga toro.
23 Ihahayag ko ang ’yong pangalan sa

aking mga kapatid,
at pupurihin ka sa buong pagtitipon.

24 “Magpuri sa kanya, lahat kayong
may pitagan sa Panginoon;

dakilain siya, lahat kayong binhi ni
Jacob.

Sambahin siya, lahat kayong binhi ni
Israel.

25 Sapagkat hinding-hindi niya kina-
suklaman

ni hinamak ang karukhaan ng mahi-
hirap.

Hindi niya ikinukubli ang kanyang
mukha

kundi dinidinig ang dukha sa pag-
tawag nito sa kanya.”

26 Papuri ko’y ikaw sa malaking pagti-
tipon;

sa harap ng mga maypitagan sa kanya,
tutuparin ko ang aking mga panata.

27 Kakain ang mga dukha at mabubusog.
Pupurihin nila ang Panginoon, silang

naghahanap sa kanya.
Mabuhayan kayo ng loob magpakai-

lanman!
28 Maaalaala ng sangkalupaan ang  Pa-

nginoon at magbabalik sa kanya,
maninikluhod sa harap niya lahat ng

angkan ng mga bansa.
29 Sa Panginoon ang paghahari, sa mga

bansa’y siya ang nakapangyayari.
30 Sa kanya lamang sasamba, lahat ng

mayaman sa daigdig,
yuyuko sa harap niya, lahat ng nana-

naog sa alabok.
Para sa kanya ako mabubuhay, 31 pag-

lilingkuran siya ng aking mga inapo.
Ipamamalita nila ang Panginoon sa

mga salinlahing 32 darating,
ipahahayag ang kanyang katarungan

sa bayang isisilang pa lamang:
gawa ito ng Panginoon.

MGA SALMO 23

SALMO 23 (22) Ang mabuting pastol. Ang Panginoon ang aking pastol, di ako
kukulangin sa anuman. Nasa harap ko ang hapag at baso ni Kristo.
Mas mainam na pagpapahid ang tinanggap ko, hindi sa banal na
langis kundi sa Espiritu (Jn 2:27). Hindi ang pamamayapa sa
kamatayan ang aking hinihintay kundi ang pagkabuhay na mag-
hahatid sa akin sa Ama.
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Sa Panginoon ang lupa’t kabuuan
nito. May prusisyon papunta sa Tem-
plo; dala ng mga Israelita ang Kaban ng
Tipan sa lugar na siyang pananahanan
mismo sa kanilang piling ng Diyos na
maygawa sa sanlibutan.

Itaas ninyo, mga pintuan, ang in-
yong ulunan nang makapasok ang
Hari ng kaluwalhatian! Pagnilayan
natin ang misteryong ito. Dumarating
ang Makapangyarihang Diyos upang
makipamayan sa piling natin at mana-
han sa hamak na tahanang inihahanda
natin sa kanya. Nagiging tao siya sa
sinapupunan ni Maria.

Sino ang Haring ito ng kaluwal-
hatian? Sa araw ng kanyang pagka-
buhay at pag-akyat sa langit, naging
Hari ng kaluwalhatian si Kristo. Uma-
hon siya sa Banal na Bundok at siya
ang unang pumasok sa magpasa-
walang-hanggang tahanan ng Diyos.
Susunod kay Jesus sa kaluwalhatian at
makikibahagi sa kanyang walang-
hanggang kaligayahan ang lahat ng
nakikiisa sa matuwid niyang pamu-
muhay at naghahanap sa Diyos nang
may malinis na puso.

24:2. Nalalahad dito ang tingin ng

Pamalo mo’t tungkod: ang isa’y
para hawanin ang daan sa matataas na
damo, at ang isa nama’y para ipag-
tanggol ang kawan.

1 Ang Panginoon ang aking pastol, di ako kukulangin
sa anuman.

2 Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan,
inaakay ako sa payapang batisan.
3 Pinagiginhawa niya ang aking kalooban,
pinapanubayan ako sa matuwid na landas
alang-alang sa kanyang pangalan.
4 Lumakad man ako sa lambak ng karimlan,
wala akong katatakutang masama pagkat kasama

kita.
Ang pamalo mo’t tungkod ang magpapasigla sa akin.
5 Sa harap ng aking mga kaaway, ipaghahain mo ako,
pinapahiran ng langis ang aking ulo,
umaapaw ang aking baso.
6 Buong-buhay nga akong sinusundan ng kabutihang-

loob at pag-ibig,
at sa bahay ng Panginoon ako mananahan sa lahat ng

panahon.

SALMO 24 (23) Ang hantungan ng sangkatauhan. Nilikha ng Diyos ang
sanlibutan upang ilahad ang kanyang yaman pero hindi pa kumpleto
ang daigdig hangga’t hindi dinadalaw ng Diyos ang sangkatauhan
at hindi pa naipakikilala ng Bagong Tao, ng Anak ng Diyos, ang
kanyang sarili.

1 Sa Panginoon ang lupa’t kabuuan nito,
ang daigdig at mga mamamayan dito
2 pagkat sa ibabaw ng mga dagat, siya ang naglatag

nito;
at sa mga ilog ay nagpatatag dito.
3 Sino’ng makaaahon sa bundok ng Panginoon?
At sino’ng makatatayo sa banal niyang lugar?
4 Ang may malinis na kamay at dalisay na puso,
ang di nagtataas ng kanyang kaluluwa sa di-totoo
at di sumusumpa para manlinlang.
5 Tatanggap siya ng biyaya mula sa Panginoon
at katarungan mula sa Diyos na kanyang kaligtasan.
6 Ganito ang lahing siya ang hangad,
na mukha mo, O Diyos ni Jacob, ang hanap.
7 Itaas ninyo, mga pintuan, ang inyong ulunan!
Magsiangat, mga pintong magpakailanman,
nang makapasok Hari ng kaluwalhatian!
8 Sinong Hari ito ng kaluwalhatian?
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2 Sa ’yo ko itinataas, Panginoon, ang
aking kaluluwa.

Sa ’yo ako nananalig, O aking Diyos, di
ako mapapahiya

ni pagtatawanan ng aking mga ka-
away.

3 Hindi, hindi nga mapapahiya ang sa
’yo umaasa,

kundi ang mga basta na lamang luma-
layo sa ’yo para sa wala.

4 Ipakita sa akin, Panginoon, ang ’yong
mga daan,

ituro sa ’kin ang ’yong mga landas.
5 Akayin ako sa ’yong katotohanan at

ako’y turuan
pagkat ikaw ang Diyos na aking Taga-

pagligtas.
Sa ’yo ako umaasa sa lahat ng araw.
6 Alalahanin mo, Panginoon, ang ’yong

awa at pagmamahal
na ipinakita mo na mula pa noong

araw.
7 Huwag alalahanin ang mga pagkaka-

sala ng aking kabataan pati na aking mga
pagsuway

kundi alalahanin ako ayon sa ’yong
pagmamahal

dahil sa kahangahang-loob mo, O Pa-
nginoon.

8 Butihin at matuwid ang Panginoon
kaya itinuturo niya ang daan sa mga

naliligaw.
9 Inaakay niya sa matuwid ang mga

hamak
at itinuturo sa kanila ang kanyang landas.
10 Pawang kagandahang-loob at kata-

patan ang mga daan ng Panginoon
sa mga tumutupad ng kanyang tipan at

utos.
11 Panginoon, alang-alang sa ’yong pa-

ngalan,
patawarin ang aking kasalanan, gaano

man ito kabigat.
12 Paano na ang taong may pitagan sa

Panginoon?
Ituturo sa kanya ang daang dapat ni-

yang piliin.
13 Mabubuhay siya sa kasaganaan
at mamanahin ng kanyang inapo ang

lupain.
14 Katapatang-loob ng Panginoon ang

mga maypitagan sa kanya,
sa kanila ipinagtatapat, kanyang paki-

kipagtipan.

MGA SALMO 25

Ang Panginoon! malakas at makapangyarihan!
Ang Panginoon! makapangyarihan sa digmaan!
9 Itaas ninyo, mga pintuan, ang inyong ulunan!
Magsiangat, mga pintong magpakailanman,
nang makapasok Hari ng kaluwalhatian!
10 Sino siya, ang Haring ito ng kaluwalhatian?
Ang Panginoon ng mga hukbo,
siya ang Hari ng kaluwalhatian!

SALMO 25 (24) Pagtawag sa Diyos sa panahon ng ligalig. Walang kawalang-
pag-asang nilalaman ang biblia. Maaaring napakabigat ng ating mga
problema, o napakatindi ng ating kalungkutan, o ng kasalanang ating
pasan, pero lagi pa rin tayong nakakaraos. Sapagkat sa dulo ng ating
landas, maging ito man ang pinakamasama, naroon pa rin ang pag-
ibig na mas malakas kaysa anumang kapangyarihan ng mundong ito.

mga Israelita sa mundo: lapad ang
mundo at nakapatong sa mga haligi.

24:10. Yawe Sabaoth, o Yawe ng
mga hukbo, ang mga hukbo ng mga
espiritu sa langit, pero ng mga hukbo
rin ng Israel.

25. Alalahanin mo, Panginoon, ang ’yong awa at
pagmamahal. Magpasawalang-hanggang ipinahayag ng
Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng

dugo ni Jesus. Hinding-hindi pababayaan ng Diyos ang
kanyang bayan. At ipinagdiriwang sa bawat misa ang
pakikipagtipang ito ng Diyos sa atin sa dugo ni Jesus.
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15 Sa Panginoon laging nakatuon ang

aking mga mata,
pagkat pinalalaya niya sa bitag ang

aking mga paa.
16 Lingunin ako’t ako’y kaawaan
pagkat nag-iisa ako’t kahabag-habag.
17 Paginhawahin ang paninikip ng aking

kalooban,
palayain ako sa gipit kong kalagayan.
18 Masdan mo ang dusa at hirap kong

dinaranas,
at pawiin ang lahat kong kasalanan.

19 Tingnan mo’t parami nang parami
ang aking mga kaaway!

Napakatindi ng pagkamuhi nila sa akin.
20 Pangalagaan ang aking buhay at

ako’y sagipin,
huwag akong hiyain pagkat ikaw ang

aking takbuhan.
21 Ipagsanggalang ako ng katapatan at

katatagan
pagkat sa ’yo ako umaasa, O Panginoon.
22 Tubusin ang Israel, O Diyos, sa lahat

niyang kagipitan!

MGA SALMO 25

Panalangin ng makatarungan. Ariin nating atin ang panalangin
ng makatarungan na nagpapahayag ng kanyang katapatan. Ngunit
huwag sa sariling galing tayo umasa tulad ng Pariseo. Sa halip,
magpasalamat tayo at naging bagong tao tayo sa pamamagitan ng
binyag: dinalisay tayo at pinayaman ni Kristo.

26. Hinuhugasan ko ang aking kamay, panliturhiyang gawain ito; at pagpapahayag ito dito ng kawalang-sala.

SALMO 26 (25)

1 Bigyang katarungan ako, Panginoon,
pagkat nabuhay akong marangal.
Sa Panginoon ako nagtiwala nang

walang alinlangan.
2 Subukin ako, Panginoon, at suriin,
idaan sa apoy ang aking puso’t kaloo-

ban.
3 Sa kagandahang-loob mo laging na-

katuon ang aking mga mata,
at sa ’yong katotohanan naman ako

laging lumalakad.
4 Di ako nauupong kasama ng mga

mandaraya,
ni lumalakad kasabay ng mga mapag-

kunwari.
5 Kinasusuklaman ko ang umpukan ng

masasama
at ayaw kong maupong katabi ng mga

tampalasan.
6 Walang-sala kong hinuhugasan ang

aking kamay
at kasama akong lumilibot sa ’yong

altar, Panginoon,

7 umaawit ng papuri’t pasasalamat,
inihahayag lahat ng kahanga-hanga

mong gawa.
8 Panginoon, mahal ko ang bahay

mong tirahan,
ang tahanan ng ’yong luwalhati.
9 Huwag akong ibilang sa mga maka-

salanan
o ang aking buhay sa mga taong uhaw

sa dugo.
10 Masasamang pakana ang kanilang

hawak,
at puno ng lagay kanilang kanang ka-

may.
11 Ngunit ako, marangal akong namu-

muhay,
tubusin ako’t kaawaan.
12 Sa patag na lupa nakatuntong ang

aking mga paa.
Pupurihin ko ang Panginoon sa mala-

king pagtitipon.
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Sa piling ng Diyos, walang anumang takot o pangamba. Mukha
mo, Panginoon, ang aking hinahanap.… Nananalig akong makikita
ko ang kagandahang-loob ng Panginoon sa lupain ng mga buhay.

1 Ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan,
kanino ako matatakot?
Ang Panginoon ang tanggulan ng aking buhay,
kanino ako mangangamba?
2 Salakayin man ako ng masasama
para lamunin ang aking laman,
sila pa ring mga kaaway ko’t kalaban
ang mangadadapa’t mabubuwal.
3 Kubkubin man ako ng isang hukbo,
walang ikatatakot ang aking puso.
Sumiklab man ang digmaan laban sa akin,
panatag pa rin akong mananalig.
4 Isa lang ang hiling ko sa Panginoon,
ito ang aking inaasam:
ang makapanahan sa bahay ng Panginoon
sa lahat ng araw ng aking buhay
upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon,
at hanapin siya sa kanyang templo.
5 Sapagkat sa araw ng kapahamakan,
kinukupkop niya ako sa kanyang tirahan
itatago ako sa kaloob-looban ng kanyang tolda
at ilalagay akong mataas sa ibabaw ng bato.
6 At ngayo’y mangingibabaw ang aking ulo
sa mga kaaway na nakapaligid sa akin.
Mag-aalay ako ng mga handog ng kagalakan
sa loob ng kanyang tolda.

Aawit ako, tutugtog sa Panginoon.
7 Panginoon, dinggin ang tinig ko sa aking pagtawag,
maawa ka at ako’y sagutin.
8 Ikaw ang ipinangungusap ng aking puso,
“Hanapin ang kanyang mukha.”
Mukha mo nga, Panginoon, ang aking hinahanap,
9 huwag ikubli ang ’yong mukha sa akin.

Huwag tanggihan sa galit ang ’yong lingkod,
ikaw ang aking saklolo.
Huwag mo ’kong itakwil, huwag akong pabayaan,
O Diyos na aking kaligtasan.
10Pabayaan man ako ng aking ama’t ina,
kukupkupin pa rin ako ng Panginoon.

MGA SALMO 27
SALMO 27 (26)

Sa pakikibaka sa buhay na ito, hindi
nawawalan ng pag-asa ang Kristiyano
sapagkat pinanghahawakan niya ang
inaasahan niyang inilalaan ng Pangi-
noon para sa kanya pagkatapos ng
gulo.

Walang-hanggang pananalig: Paba-
yaan man ako ng aking ama’t ina,
kukupkupin pa rin ako ng Pangi-
noon.

Sa ganitong Diyos, nasasabi ng sal-
mista, “Isa lang ang hiling ko… ang
makapanahan sa bahay ng Pangi-
noon.” Ipinaaalaala sa atin ng lahat ng
pakikibaka, ligalig at tukso ang bahay
ng Panginoon na nasa dulo ng landas.

Ilalagay kong tulad ng haligi sa
santuwaryo ng aking Diyos ang nag-
tagumpay. Isusulat ko sa kanya ang
ngalan ng Diyos at ang bago kong
pangalan (Pag 3:12).
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11 Ituro sa akin, Panginoon, ang ’yong mga daan;
dahil sa aking mga kaaway, akayin ako sa matuwid na

landas.
12 Huwag akong ipaubaya sa ninanasa ng aking mga

kalaban
pagkat nagsisitindig laban sa akin, mga saksing

sinungaling na hininga’y karahasan.
13 Nananalig pa rin ako: makikita ko ang kabutihang-loob
ng Panginoon sa lupain ng mga buhay.
Sa Panginoon umasa! Lakasan ang loob
at magpakatatag. Umasa sa Panginoon!

SALMO 28 (27) O aking Bato, huwag maging bingi sa aking pagtawag!

1 Sa ’yo ako tumatawag, O Panginoong
aking Bato,

huwag maging bingi sa akin.
Pagkat kung mananatili kang walang-

imik,
matutulad ako sa mga nalilibing sa

limot.
2 Dinggin ang tinig ng aking pagsamo
sa pagtawag ko sa ’yo para saklolohan,
sa pagtataas ko ng aking mga kamay
sa ’yong lugar na kabanal-banalan.
3 H’wag akong kaladkarin kasama ng

masasama,
kasama ng mga gumagawa ng di tama,
na may salita ng pangungumusta sa

kanilang kapwa
ngunit sa puso nama’y niloloob ang

masama.
4 Gantihan sila ayon sa kanilang mga gawa,
ayon sa masasama nilang gawa.
Suklian ang gawa ng kanilang mga

kamay
at ibalik sa kanila ang nararapat.

5 Dahil wala silang pagpapahalaga sa
mga gawa ng Panginoon

at sa mga gawa ng kanyang mga ka-
may,

gigibain niya sila at di na muling ita-
tayo.

6 Purihin ang Panginoon pagkat dininig
niya

ang tinig ng aking pagsamo.
7 Ang Panginoon ang aking lakas at

kalasag;
sa kanya nananalig ang aking puso
at tinutulungan niya ako.
Lulumundag sa tuwa ang aking puso,
pupurihin ko siya sa aking mga awit.
8 Ang Panginoon ang lakas ng kanyang

bayan,
muog ng kaligtasan ng kanyang pina-

hiran.
9 Iligtas ang ’yong bayan; pagpalain

ang ’yong pamana.
Ipastol sila at pasanin magpakailan-

man.

SALMO 29 (28) Bagyo: dumaraan ang Panginoon. Nangungusap ang Diyos sa
pamamagitan ng bagyo. Dito niya ipinakikita ang kanyang kapang-
yarihan at luwalhati.

1 Kayong mga anak ng Diyos, ibigay sa Panginoon,
ibigay sa Panginoon ang luwalhati at lakas.
2 Ibigay sa Panginoon ang luwalhati sa kanyang pangalan.

Sanay tayong dumanas ng bagyo, at
bale-wala gaano man kalakas ang mga
organ sa ating mga simbahan kung
ikukumpara dito. Nagsisimula ang
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Sambahin ang Panginoon sa ganda ng kanyang
kabanalan.

3 Nasa ibabaw ng unos ang tinig ng Panginoon,
dumadagundong ang Diyos ng luwalhati,
ang Panginoon sa ibabaw ng malawak na unos.
4 Makapangyarihan, tinig ng Panginoon;
maganda, tinig ng Panginoon.
5 Binabali ng tinig ng Panginoon ang mga sedro,
binibiyak ng Panginoon ang mga sedro ng Lebanon.
6 Pinalulukso ang Lebanon na parang isang guya,
at ang Sirion na parang mailap na batang toro.
7 Pinasisiklab ng tinig ng Panginoon, mga kislap ng

apoy!
8 Niyayanig ng tinig ng Panginoon ang ilang,
inuuga ng Panginoon ang ilang ng Kades.
9 Pinipilipit ng tinig ng Panginoon ang mga nara
at hinuhubaran ang kagubatan.
Isinisigaw ng lahat sa kanyang templo: “Luwalhati!”
10 Nakaluklok ang Panginoon sa ibabaw ng baha,
nakaluklok siyang hari magpakailanman!
11 Bibigyang-lakas ng Panginoon ang kanyang bayan,
pagpapalain ng Panginoon sa kapayapaan ang

kanyang bayan.

SALMO 30 (29) Ipagbubunyi kita sapagkat pinalaya mo ako. Walang pang-
habampanahon sa buhay na ito. Pinaghahalinhinan ng Panginoon
ang tuwa at lungkot ayon sa kailangan natin para sa paglago ng ating
pananampalataya. At nagtataka tayo pag minsan: pinapanghihina
ng mga ligalig ang ating loob na para bang walang Diyos, at hindi
naman tayo makapaniwala kapag nagmamagandang-loob sa atin
ang Diyos.

2 Ipagbubunyi kita, Panginoon, pagkat
iniahon mo ako

at di hinayaang pagkatuwaan ng aking
mga kaaway.

3 Panginoong aking Diyos, sa ’yo ako
tumawag

at pinagaling mo ako.

salmo sa pagtawag sa mga anak (mga
anghel) ng Diyos, na silang naka-
palibot sa trono ng Diyos. Hindi tina-
likuran ng bayan ng Matandang Tipan
ang pagtitipon ng mga diyos ng mga
paganong kanilang kalapit-bayan.
Ngunit dahil si Yawe ang naghahari sa
kanilang lahat, mga anghel lamang sila
at kapangyarihan sa langit.

4 Panginoon, hinango mo ako sa daig-
dig ng mga patay,

binigyang-buhay sa mga nalilibing sa
hukay.

5 Umawit sa Panginoon, kayong mga
nagmamahal sa kanya,

purihin ang banal niyang alaala.

30. Binabanggit ng b. 10 ang naging eskandalo para
sa mga sumasampalataya. Magpasawalang-hanggan
bang mananatili sa ilalim na daigdig (na tinatawag nilang

Sheol) ang mga patay at malilimot sila ng Diyos sa kabila
ng pagiging matapat nito?
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6 Panandalian lamang ang kanyang

galit,
panghabambuhay naman kanyang ka-

gandahang-loob.
Pag-iyak ang nagpapalipas sa mag-

damag
ngunit kinaumagaha’y may galak.
7 Sinabi ko noon nang ako’y sagana:
“Di ako kailanman mababagabag.”
8 Kagandahang-loob mo, Panginoon,
ang nagpatatag at nagpatibay sa akin.
Ngunit nang ikubli mo ang ’yong

mukha,
biglang di mapalagay ang aking kaloo-

ban.
9 Sa ’yo ako tumawag, Panginoon,
sa Panginoon ako nagmakaawa:

10 Anong pakinabang meron sa aking
pagyao,

sa pagbaba ko sa hukay?
Makapagpupuri ba sa ’yo ang alabok,
maihahayag kaya nito ang ’yong kata-

patan?
11 Makinig ka, Panginoon, at ako’y kaa-

waan.
Halika, Panginoon, at ako’y saklolo-

han.
12 Ginawa mong indak ang aking pag-

luluksa,
hinubad ang suot kong sako at bini-

hisan ng tuwa.
13 Kaya inaawitan ka ng aking puso at

di ito mananahimik,
O Panginoon kong Diyos, pasasalama-

tan kita magpakailanman.

MGA SALMO 30

SALMO 31 (30) Sa ’yo ako nakakukupkop, Panginoon. Sa iyong mga kamay,
inihahabilin ko ang aking espiritu.

2 Sa ’yo, Panginoon, ako napakukup-
kop.

Huwag nawa akong mapahiya kailan-
man. Sa ’yong katarungan, palayain mo
ako.

3 Ibaling sa ’kin ang ’yong mga tenga,
agad akong sagipin.

Maging bato kang aking kanlungan,
matibay na muog na aking kaligtasan.
4 Ikaw nga ang aking bato at aking

muog,
akayin ako’t patnubayan alang-alang

sa ’yong pangalan.
5 Palayain ako sa bitag na kanilang ini-

handa sa akin
pagkat ikaw ang aking kanlungan.
6 Sa ’yong mga kamay, inihahabilin ko

ang aking espiritu;
sagipin ako, Panginoon, Diyos ng ka-

totohanan.

7 Kinasusuklaman mo ang mga suma-
samba sa mga diyus-diyusan,

ngunit ako, sa Panginoon ako nagti-
tiwala.

8 Sa pag-ibig mo ako magagalak at
magdiriwang.

Nakita mo ang aking paghihirap,
mulat ka sa ligalig ng aking kalooban.
9 Di mo ako ipinaubaya sa mga kamay

ng kaaway
kundi binigyang-laya ang aking mga paa.
10 Kaawaan ako, Panginoon, sa aking

kagipitan;
nanghihina sa lungkot ang aking mga

mata,
pati na ang aking puso’t kalooban.
11 Inuubos ng pighati ang aking buhay,
at ng paghikbi ang aking mga taon.
Pinanghihina ng pagdurusa ang aking

lakas.

31. Sinasabi ni Lucas na binigkas ni Jesus ang
mga salitang ito sa krus. At sa pagpapatuloy ng
salmo, mababasa rin natin ang mga salitang “Ikaw ang
aking Diyos” na nasa Salmo 22 rin, at may malaking

kaugnayan sa paghihirap at pagpapakasakit ni Jesus.
Sa sandali ng kamatayan, ito ang magiging huling
pagpapahayag natin ng pananampalataya at pag-asa sa
Panginoon.
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12 Kasuklam-suklam ako sa lahat kong

kaaway,
pinagkakatuwaan ng aking mga kapit-

bahay,
kinatatakutan ng mga kaibigan.
13 Patakbong lumalayo bawat masalu-

bong ko sa daan.
Nalibing na ako sa limot gaya ng patay,
para na lamang akong basag na banga.
14 Bulung-bulungan ng marami ang

aking naririnig,
nakapangingilabot ang buong paligid.
Habang pinagkakaisahan nila ako
at pinagsasabwatang bawian ng buhay.
15 Ngunit ako, sa ’yo ako nananalig,

Panginoon,
sinasabi kong “Ikaw ang aking Diyos.
16 Nasa mga kamay mo ang kauuwian

ng aking buhay,
palayain ako sa mga kamay ng aking

mga kaaway
at ng mga umuusig sa akin.
17 Sumikat nawa sa lingkod mo ang

’yong mukha,
iligtas ako sa ’yong kagandahang-

loob.”
18 Panginoon, huwag nawa akong ma-

pahiya
pagkat sa ’yo ako tumatawag.
Ang masasama sana ang mapahiya
at manahimik sa libingan.
19 Patahimikin ang mga labing sinu-

ngaling,

mayabang at mapanghamak,
na walang-galang makipag-usap sa

mga matuwid.
20 Kaylaki ng kabutihang-loob mo,

Panginoon,
na laan mo sa mga maypitagan sa ’yo,
at sa paningin ng mga tao’y ibinibigay

mo
sa mga napakukupkop sa ’yo.
21 Ikinakanlong mo sila sa lilim ng ’yong

kalinga
mula sa panunulsol ng mga tao.
Pinangangalagaan sila sa ’yong taha-

nan
mula sa mga dilang mapagparatang.
22 Purihin ang Panginoon sa kahanga-

hangang pag-ibig
na kanyang ipinakita sa akin,
para akong nasa matibay na lunsod!
23 Sinabi ko noon dala ng aking pa-

ngamba:
“Nawalay na ’ko sa ’yong paningin.”
Ngunit narinig mo ang tinig kong nag-

mamakaawa
sa paghingi ko sa ’yo ng saklolo.
24 Mahalin n’yo ang Panginoon, lahat ng

banal!
Iniingatan ng Panginoon ang mga tapat

sa kanya
ngunit sinusuklian naman ng lubos ang

mayayabang.
25 Lakasan ang loob at tibayan ang

dibdib,
lahat kayong sa Panginoon umaasa.

SALMO 32 (31) Gaan ng kalooban matapos umamin ng kasalanan. Sinisira ng
mga itinatago nating kasalanan ang ating konsiyensya. Pagpapalaya
ang pag-amin ng kasalanan.

1 Napakasaya ng pinatawad sa kanyang mga sala,
ng pinawian ng kanyang mga kasalanan.
2 Napakasaya ng di pinapananagot ng Panginoon sa

kanyang sala,
at walang panlilinlang sa kanyang kalooban.
3 Sa di ko pag-imik mga buto ko’y nanlupaypay
sa maghapong hinagpis.

Mabuting liwanagin kung ano talaga
ang hindi kasalanan pero nagiging
sanhi para konsiyensyahin tayo. Sa
kabilang dako naman, wala tayong
anumang mapapala kung patuloy
nating pagtatakpan ang ating pagka-
kamali lalo na ang ating pagkakasala.
Ayon sa pagkakaintindi ng mga Kris-
tiyano sa kasalanan, pagkadama ito ng
pagkukulang hindi sa batas kundi sa
ating minamahal.
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4 Araw-gabing mabigat ang kamay mo sa akin.
Lakas ko’y natutuyong gaya ng sa tag-init.
5 At inamin ko nga sa ’yo ang aking mga kasalanan
at di pinagtakpan ang aking kasamaan.
Sinabi kong “Ipagtatapat ko sa Panginoon ang aking

pagkakasala,”
pinatawad mo naman ang aking sala at di

pinapanagot.
6 Kaya sa ’yo mananalangin lahat ng makadiyos sa

oras ng kagipitan.
Tumaas man ang malaking baha, hinding-hindi sila

maaabot.
7 Ikaw ang aking kublihan,
ipagsasanggalang ako sa ligalig.
At pinaliligiran mo ako ng mga awit ng paglaya.
8 Tuturuan kita at ipakikita sa ’yo ang landas na dapat

mong tahakin,
papayuhan kita at laging titingnan.
9 H’wag tumulad sa kabayo o mola na walang pang-

unawa,
na kailangan pa ang renda at bokado para supilin at

paamuin,
kung hindi’y di mo sila mapalalapit sa ’yo.
10 Sapin-sapin ang problema ng masama
ngunit balot naman ng pag-ibig ang nananalig sa

Panginoon.
11 Magalak sa Panginoon at magsaya, kayong

makatarungan!
Sumigaw sa galak, lahat kayong may tapat sa puso!

Sa uri ng relasyon natin sa Diyos
nasasalalay ang ating kapakanan.
Tanging pananalig lamang sa Diyos na
nagpapatawad sa mga hamak at nag-
sisisi ang makapagpapanumbalik sa
anumang winasak ng kasalanan. Sa
paghingi natin sa Diyos na pagalingin
niya ang sinuman, hindi natin pinag-
hihiwalay ang kalusugan ng katawan at
ng kaluluwa. Ganito ang ipinahahayag
ng sumusunod na panalangin para sa
pagpapahid ng langis sa maysakit:
Jesus, aming Tagapagligtas, hinihi-
ling namin sa iyo sa kapangyarihan
ng Espiritu Santo na pagalingin ang
taong ito mula sa kanyang karam-
daman, hilumin ang kanyang mga
sugat, patawarin ang kanyang mga
kasalanan, pawiin sa kanya ang anu-
mang nagpapahirap sa kanyang ka-
tawan at kaluluwa; pagkalooban si-
yang muli ng kalusugan ng katawan
at kaluluwa upang matapos umigi
dahil sa iyong kabutihang-loob ay
makabalik siya sa kanyang gawain.

Pinaghaharap ng salmong ito ang
mga balak ng mga bansa, ang kanilang
mga akala, at ang mga balak ng Diyos,
ang kanyang iniisip (b. 10-11).

Maaaring maging napakasimple
ang dating ng salmong ito para sa
marami. Talaga nga bang ganoon
kasunud-sunuran ang mundo sa mga
niloloob ng Diyos? May kinalaman sa
pananampalataya ang lahat ng ito.
Hindi tayo bibigyan ng pananam-
palataya na makitang maganda ang
hindi naman tunay na maganda.
Ngunit magkaibang tingin sa iisang
gubat ang nakikita ng taong pumapa-

SALMO 33 (32) Lagi tayong pinapatnubayan ng Kalinga ng Diyos. Maligaya
ang bansang ang Panginoon ang Diyos! Pinapatnubayan ng Diyos
ang mga maypitagan sa kanya.

1 Isigaw sa Panginoon ang inyong kagalakan, kayong
makatarungan;

para sa mga matuwid ang pagpupuri sa kanya.
2 Pasalamatan ang Panginoon sa alpa,
tugtugan siya sa lirang may sampung kuwerdas.
3 Awitan siya ng bagong awitin,
buong-husay na tumugtog kasabay ng sigaw ng

tagumpay.
4 Pagkat tapat at totoo ang salita ng Panginoon,
sa katotohanan nakasalalay lahat niyang mga gawa.



1239
5 Mahal ng Panginoon ang katarungan at

pagkamatuwid,
napupuspos ang lupa ng kanyang pag-ibig.
6 Sa salita ng Panginoon nalikha ang langit,
at lahat niyang hukbo sa hininga ng kanyang bibig.
7 Tinitipon niya at ibinubunton ang tubig ng dagat,
inilalagay sa mga tangke ang kalaliman.
8 Magkaroong-pitagan sa Panginoon ang sangka-

lupaan,
igalang siya ng lahat ng nasa sanlibutan.
9 Sapagkat nagsalita siya at naganap nga,
nag-utos siya at nagkagayon nga.
10 Binibigo ng Panginoon mga balak ng mga bansa,
pinawawalang-saysay mga niloloob ng mga bayan.
11 Ngunit nananatiling matatag kailanman ang balak

ng Panginoon,
at sa mga sali’t salinlahi ang niloloob ng kanyang

puso.
12 Pinagpala ang bansang ang Panginoon ang Diyos,
ang bayang pinili niya bilang kanyang pamana.
13 Tumutunghay ang Panginoon mula sa langit,
minamasdan lahat ng anak ng tao.
14 Tinitingnan niya mula sa lugar na kanyang tirahan
lahat ng nasa lupa.
15 Siya ang humuhubog sa puso ng lahat
at siya ring lubos na may-alam sa lahat nilang gawain.
16 Hindi dahil sa laki ng hukbo naliligtas ang hari
ni dahil sa matinding lakas naiaadya ang mandi-

rigma.
17 Walang saysay umasa man sa kabayo para

maligtas,
sa kabila ng lahat ng lakas, di pa rin

makapag-aadya.
18 Nakatuon ang mata ng Panginoon sa mga

maypitagan sa kanya,
sa mga umaasa sa walang-maliw niyang pag-ibig,
19 upang sagipin sila sa kamatayan
at buhayin sa panahon ng taggutom.
20 Naghihintay kami’t umaasa sa Panginoon,
siya ang aming saklolo at aming kalasag.
21 Sa kanya nasisiyahan ang aming puso,
sa banal niyang pangalan kami nagtitiwala.
22 Sumaamin nawa ang ’yong pag-ibig, Panginoon,
kung paanong nasa ’yo ang aming pag-asa.
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sok mismo sa gubat at ng isang naka-
sakay sa eroplano.

Tinutukoy ng salmo ang mga ban-
sang nagbabanta sa bayan ng Diyos –
malaking pribilehiyo ang mapabilang
sa bayang ito.
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Tikman at tingnan… Maging atin nawa ang karanasan ng mga
dukha at hamak. Malapit ang Diyos sa mga wala nang ibang
inaasahan kundi siya. Sa araw ng kawalang-pag-asa, maoobliga ang
Diyos na siya ang managot sa mga pinagkakautangan niya ng
katapatan.

2 Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon,
papuri sa kanya ang laging nasa bibig ko.
3 Sa Panginoon nagmamapuri ang aking kaluluwa,
dinggin ito ng mga hamak at sila’y magalak.
4 Dakilaing kasama ko ang Panginoon,
sabay nating ipagbunyi ang kanyang pangalan.
5 Hinanap ko ang Panginoon at sinagot niya ako,
pinalaya ako sa lahat kong pangamba.
6 Masdan siya at magningning,
hindi mahihiya ang inyong mga mukha.
7 Dumaing ang dukhang ito at dininig siya ng

Panginoon,
at iniligtas sa lahat niyang suliranin.
8 Nakabantay ang anghel ng Panginoon
sa paligid ng mga may pitagan sa kanya at sila’y

sinasagip.
9 Tikman ninyo at tingnan na mabuti ang Panginoon;
masaya ang taong sa kanya kumakanlong.
10 Magpitagan sa Panginoon, kayong mga banal niya,
hindi kinakapos ang mga may pitagan sa kanya.
11 Hikahos at gutom ang mga batang leon,
ngunit di kinakapos sa anumang mabuti ang

naghahanap sa Panginoon.
12 Halina, mga anak, ako ay pakinggan,
pitagan sa Panginoon ang ituturo ko sa inyo.
13 Sino ang taong naghahangad ng buhay,
pinagnanasahang makita ang mga araw na mabuti?
14 Bantayan ang ’yong dila sa masama,
ang ’yong mga labi sa pagsasalita ng panlilinlang.
15 Lumayo sa masama at gumawa ng mabuti,
pakamithiin ang kapayapaa’t ito ang pagsumakitan.
17 Laban sa masasama ang mukha ng Panginoon
upang burahin sa lupa ang kanilang alaala.
16 Nasa makatarungan ang mga mata ng Panginoon,
at ang kanyang mga tenga sa kanilang mga daing.
18 Dumaraing sila’t nakikinig ang Panginoon,
at inililigtas sila sa lahat nilang suliranin.

SALMO 34 (33)



1241

1 Akusahin mo, Panginoon, ang mga
umaakusa sa akin,

labanan ang mga lumalaban sa akin.
2 Humawak ng kalasag, magdamit-

pandigma,
at bumangon upang ako’y saklolohan.
3 Iamba ang sibat at tulos,
at salubungin ang mga humahabol sa

akin.
Sabihin sa aking kaluluwa:
“Kaligtasan mo ako.”
4 Pagkapahiya at kahihiyan
sa mga nagtatangka sa aking buhay.
Magsiurong at malito
ang mga nagbabalak ng masama sa

akin.
5 Matulad sila sa ipa sa ihip ng hangin,
na itinataboy ng anghel ng Panginoon.
6 Magdilim at maging madulas ang ka-

nilang landas
sa paghabol ng anghel ng Panginoon.
7 Walang dahilan nilang itinago sa akin

ang kanilang lambat,
walang dahilan silang naghukay para

sa aking buhay.
8 Sumasapit sa kanila ang pagkawasak

nang di nila namamalayan:
sila ang mahuhuli ng lambat na kani-

lang ikinubli,
sa sariling patibong sila mahuhulog.

9 Kayat magagalak sa Panginoon ang
aking kaluluwa,

magdiriwang sa kanyang pagliligtas.
10 Sasabihin ng lahat kong buto:
“Sino’ng katulad mo, Panginoon,
na nagpapalaya sa maliit mula sa mas

malakas,
sa maliit at dukha mula sa mapag-

samantala?”
11 Nagsisitindig ang mga bulaang saksi
at wala akong alam sa kanilang itina-

tanong.
12 Sinuklian ng masama ang aking ka-

butihan,
nawawalang-saysay ang aking buhay.
13 Ngunit nagdamit-sako ako nang may

sakit sila,
nagpakaaba sa pag-aayuno,
at pinabalik-balikan sa loob ko ang

aking dalangin,
14 na parang sa isang kaibigan o kapa-

tid;
lumakad akong balisa na parang nag-

luluksa para sa isang ina,
nakayuko sa pamimighati.
15 Ngunit ngumiti pa sila at nagtipon

nang ako ang madapa,
nagtipon laban sa akin,
mga banyagang di ko kilala,
walang tigil akong niluluray.
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19 Malapit ang Panginoon sa pusong sugatan
at inililigtas niya ang nasisiraan ng loob.
20 Kay raming paghihirap ang makatarungan
at pinalalaya naman siya ng Panginoon sa lahat ng ito.
21 Iniingatan ang lahat niyang mga buto,
isa man sa mga ito’y walang mababali.
22 Kasamaan ang papatay sa tampalasan,
sa mga namumuhi sa makatarungan.
23 Tinutubos ng Panginoon ang buhay ng kanyang

mga lingkod
at di mapapahamak lahat ng kumakanlong sa kanya.

SALMO 35 (34) Panalangin ng taong makatarungan sa panahon ng pag-
uusig.
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36. Kapangyarihan ng kasamaan ang sinasabi sa unang bahagi (b. 1-5). Sinasabi naman ng ikalawang bahagi na
(6-13) mas malakas pa rin ang kapangyarihan ng Diyos.

16 Walang pakundangan nila akong ti-
nutuya,

nangangainit sa akin ang kanilang mga
ngipin.

17 Panginoon, hanggang kailan ka titi-
ngin na lamang?

Sagipin ako sa kanilang karahasan,
mula sa mga batang leon ang kaisa-isa

kong buhay!
18 Pasasalamatan kita sa malaking pag-

titipon,
pupurihin sa gitna ng makapal na tao.
19 Huwag pangisihin sa akin ang mga

sinungaling kong kaaway,
huwag pagtaasan ng kilay ng mga na-

mumuhi sa akin nang walang dahilan.
20 Pagkat hindi kapayapaan ang kani-

lang winiwika
kundi laban sa mga tahimik sa lupa,
mga salita ng panlilinlang ang laman

ng kanilang puso.
21 Nakanganga sa laban sa akin ang

kanilang mga bibig
sa pagsasabing “Aha! Aha! Nakita ng

aming mga mata!”
22 Nakita mo, Panginoon, huwag kang

magwalang-imik,

Panginoon, huwag kang lumayo sa
akin.

23 Bumangon ka, gumising at ako’y
ipagtanggol

sa aking usapin, aking Diyos at aking
Panginoon.

24 Ipagtanggol ako ayon sa ’yong kata-
rungan, O Panginoong aking Diyos,

huwag silang pangisihin sa akin.
25 Huwag sana nilang sabihin sa kani-

lang puso: “Aha! Ayos!”
huwag nilang sabihin, “Nalamon namin

siya.”
26 Mapahiya at mamula sa kahihiyan

ang mga ngumingisi sa aking kasamaam-
palad,

madamitan ng pagkahiya’t kahihiyan
ang mga nagmamalaki sa akin.

27 Sumigaw naman sa galak at ngumiti
ang mga nasisiyahan sa aking kataru-
ngan

at lagi nilang sabihin: “Dakila ang Pa-
nginoon, nasisiyahan sa kaginhawahan
ng kanyang lingkod.

28 At bibigkasin ng aking dila ang iyong
katarungan,

ang papuri sa ’yo sa lahat ng araw.

SALMO 36 (35) Ang kasamaan ng makasalanan at ang kabutihan ng Diyos.
Ibinubunsod tayo maging ng kasamaan ng mga makasalanan na
manalig sa kabutihan ng Diyos.

2 Kasalanan ang kausap ng tampala-
san

sa kaibuturan ng kanyang kalooban.
Walang takot sa Diyos sa kanyang mga

mata.
3 Ang galing-galing niya sa kanyang

mga mata
para makita’t kamuhian kanyang pag-

kakasala.
4 Kasamaa’t panlilinlang ang mga salita

ng kanyang bibig,

tinalikuran ang karununga’t kabuti-
han.

5 Laman ng puso’y masama hanggang
sa higaan,

nagmamatigas sa daang di-mabuti,
walang masamang inaayawan.
6 Abot-langit, Panginoon, ang ’yong

malasakit,
hanggang-ulap ang ’yong katapatan.
7 Tulad ng mga bundok ng Diyos ang

’yong katarungan,
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tulad ng kalalim-laliman ang ’yong
mga kahatulan.

Inililigtas mo, Panginoon, ang tao at
hayop.

8 Walang singhalaga ang malasakit mo,
O Diyos!

Kayat sa lilim ng ’yong mga pakpak
kumakanlong mga anak ni Adan.

9 Nabubusog sila sa sarap ng ’yong
sambahayan,

pinaiinom sila sa ilog ng ’yong Eden.
10 Pagkat nasa ’yo ang bukal ng buhay,
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sa liwanag mo nakikita namin ang li-
wanag.

11 Pamalagiin ang ’yong malasakit sa
mga kumikilala sa ’yo,

ang ’yong katarungan sa mga may pu-
song tapat.

12 Huwag akong patapakan sa maya-
yabang,

ni ipataboy sa kamay ng tampalasan.
Haya’t nangabuwal, mga gumagawa

ng masama,
lugmok at di makababangon pa.

SALMO 37 (36) Kaligayahan para sa mga makatarungan, kapahamakan
para sa masasama. “Huwag mabahala kapag naiisip mo ang
masasama.” Walang magagawa ang yaman o kapangyarihan para
mapanghimasukan ang pamanang ipinangako ng Diyos sa kanyang
mga anak.

1 Huwag mayamot sa masasama,
huwag mainggit sa gumagawa ng mali
2 pagkat agad silang natutuyong gaya

ng damo,
nalalantang tulad ng sariwang hala-

man.
3 Manalig sa Panginoon, gumawa ng

mabuti;
manahan sa lupain, mamuhay nang

panatag.
4 Masiyahan sa Panginoon,
at ibibigay niya mga nais ng ’yong

puso.
5 Ipagkatiwala sa Panginoon ang ’yong

landas,
manalig sa kanya at siya ang kikilos.
6 Papagniningningin niyang gaya ng

liwanag ang ’yong katarungan,
gaya ng tanghaling-tapat ang ’yong ka-

rapatan.
7 Magpahinga sa Panginoon at mati-

yaga siyang hintayin;

huwag mayamot sa sumasagana sa
kanyang landasin,

sa taong gumagawa ng masamang pa-
kana.

8 Iwaksi ang galit, talikdan ang poot!
Huwag mayamot – sa masama lamang

ito hahantong.
9 Pagkat lilipulin ang mga gumagawa

ng masama,
ngunit silang naghihintay sa Pangi-

noon ang magmamana sa lupa.
10 Sandali pa’t wala na ang tampalasan,
tingnan mo man siya sa kanyang lugar,

wala na siya roon.
11 Ngunit mamanahin ng mga dukha

ang lupa
at masisiyahan sa masaganang kapa-

yapaan.
12 May pakana ang tampalasan laban

sa makatarungan
at sa kanya’y nangangainit ang kan-

yang mga ngipin.

37. Hindi lamang para sa mga sumasampalataya
ang salmong ito kundi para sa bayan ng Diyos na
nababahala sa lupain nito. Huwag masiraan ng loob
kapag namomroblema dahil sa iba, o kung lalo ka nilang
iniinis upang ikaw ang umalis at sumuko. Maging
mahinahon at lakasan mo ang loob. Magtatagumpay rin

balang araw ang mga anak ng sambayanang nagkakaisa
at naniniwala sa mga pangako ng Diyos.

Nasa panig ng Diyos ang panahon. Bubunutin ang
punong hindi ang Ama ang nagtanim; wala sa panig ng
mga nagpapataw sa sarili nilang katotohanan ang ka-
saysayan.
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13 Pinagtatawanan naman siya ng Pa-

nginoon
pagkat nakikita niyang palapit na ang

kanyang araw.
14 Binubunot ng mga tampalasan ang

tabak,
binabanat ang kanilang pana para

igupo ang dukha at hikahos,
para patayin ang mga nasa matuwid na

landas.
15 Tabak nila ang lalagos sa kanilang

puso,
mababali ang kanilang mga pana.
16 Mabuti pa ang kaunting meron ang

makatarungan
kaysa yaman ng maraming tampala-

san
17 sapagkat babaliin ang mga braso ng

mga tampalasan
ngunit aalalayan naman ng Panginoon

ang mga makatarungan.
18 Alam ng Panginoon ang mga araw ng

mga walang-sala,
mananatili magpakailanman ang kani-

lang mana.
19 Hindi sila mapapahiya sa panahon ng

kasamaan,
mabubusog sa mga araw ng tag-

gutom.
20 Ngunit mapapawi ang mga tampa-

lasang kaaway ng Panginoon,
maglalahong gaya ng ganda ng bukid,
parang usok silang maglalaho.
21 Nangungutang ang tampalasan at di

nagbabayad,
bukas-palad nama’t mapagbigay ang

makatarungan.
22 Ang mga pinagpala ng Panginoon

ang magmamana ng lupa,
malilipol naman ang kanyang mga isi-

numpa.
23 Pinatatatag ng Panginoon ang mga

hakbang ng tao
kapag nasisiyahan siya sa landas nito.
24 Matisod man siya, di siya madadapa
sapagkat hawak siya ng Panginoon sa

kamay.

25 Sa aking pagkabata, at hanggang
ngayong matanda na ako,

di ko pa nakitang pinabayaan ang ma-
katarungan

o ang kanyang mga anak na nanghi-
hingi ng makakain.

26 Bukas-palad siya at nagpapahiram
sa lahat ng araw,

at pinagpapala ang kanyang mga anak.
27 Talikuran ang masama at gumawa ng

mabuti,
at mananahan ka magpakailanman.
28 Pagkat mahal ng Panginoon ang ka-

tuwiran,
at di pinababayaan ang mga tapat sa

kanya.
Buburahin magpakailanman ang ma-

sasama,
lilipulin ang mga anak ng tampalasan.
29 Ang mga makatarungan ang mag-

mamana ng lupa,
at mananahan dito magpakailanman.
30 Karunungan ang namumutawi sa

bibig ng matuwid,
katarungan ang winiwika ng kanyang

dila.
31 Laman ng kanyang puso ang turo ng

kanyang Diyos,
hindi nadudulas ang kanyang mga

hakbang.
32 Minamanmanan ng tampalasan ang

makatarungan
at tangkang patayin.
33 Hindi naman siya ipauubaya ng Pa-

nginoon sa kanyang mga kamay
o mahatulan kaya kapag siya’y isinak-

dal.
34 Asahan ang Panginoon at manatili sa

kanyang daan,
itataas ka niya upang manahin mo ang

lupa.
Tinitingnan mo ang paglipol sa mga

tampalasan.
35 Nakita kong nagwawala ang tampa-

lasan,
nagmamataas na parang sedro ng Le-

banon.

MGA SALMO 37
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36 Dumaan ako’t hayun, wala na siya roon;
hinanap ko siya at di natagpuan.
37 Masdan ang walang-sala at tingnan

ang matuwid,
pagkat may kinabukasan ang taong

payapa.
38 Sama-sama namang pupuksain ang

mga makasalanan,
lilipulin ang kinabukasan ng mga tam-

palasan.
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39 Mula sa Panginoon ang kaligtasan ng

makatarungan,
ang kanilang lakas sa panahon ng suli-

ranin.
Tinutulungan sila at sinasagip ng Pa-

nginoon,
sasagipi’t ililigtas mula sa mga tam-

palasan
pagkat sa kanya sila kumakanlong.

SALMO 38 (37) Panalangin sa panahon ng ligalig. Sa pagsapit ng karamdaman
at kasamaampalad, nagsisimula tayong magnilay at nadidiskubre
natin na ang pagkamakasalanan pala natin ang pinakamabigat
nating kasamaampalad.

2 Huwag akong sumbatan sa ’yong ga-
lit, Panginoon,

huwag parusahan sa ’yong poot.
3 Tumagos sa akin ang ’yong mga

pana,
bumagsak sa akin ang ’yong kamay.
4 Wala nang buo sa aking kalamnan

dahil sa ’yong galit,
wala nang ginhawa sa aking mga buto

dahil sa aking sala.
5 Lampas-ulo ang aking mga kasala-

nan,
mabigat na pasaning napakabigat para

sa akin.
6 Mabaho at nagnanaknak ang aking

mga sugat
dahil sa aking kahangalan.
7 Nakatungo ako at yukung-yuko,
maghapong mapalakad-lakad sa pag-

luluksa.
8 Loob ko’y inaapoy ng lagnat,
wala nang buo sa aking kalamnan.
9 Manhid at durog na durog,
umaatungal ako sa pagdaing ng aking

puso.

10 Panginoon, nasa harap mo lahat
kong ninanais;

hindi lingid sa ’yo ang buntung-hininga
ko.

11 Puso ko’y kakaba-kaba, tinatakasan
ako ng aking lakas;

wala na rin sa akin pati liwanag sa
aking mga mata.

12 Nilalayuan ng mga kaibigan ko’t ka-
samahan ang aking sugat,

nagpapakalayu-layo ang pinakamala-
pit sa akin.

13 May bitag na handa ang mga may-
tangka sa aking buhay;

kapahamakan ang winiwika ng mga
mayhangad na ako’y mapasama,

at panlilinlang ang laman ng puso sa
buong maghapon.

14 Ngunit para akong binging di nakari-
rinig,

parang piping di maibuka ang kan-
yang bibig.

15 Tulad ako ng taong walang naririnig
na walang sumbat na mamutawi sa

kanyang bibig.

38. Pangatlong salmo ito ng pagsisisi (basahin ang
tungkol sa Salmo 6). Sa paglaki ng pagkakasala, gayon
din kalaking pananalig dapat meron tayo sa Diyos.

Inaamin ko ang aking mga kasalanan (19). Hindi
malinaw para sa Matandang Tipan kung ano ang kaibahan
ng kasalanan sa kasamaampalad. Tanda ng pagkakaroon

ng utang sa Diyos ang pagkakasakit at pagdanas ng ligalig
sa buhay. Hindi siyempre ito totoo: huwag sana tayong
konsiyensyahin sa sandaling hindi na maging maganda
ang takbo ng ating buhay! Ngunit sa totoo’y makasalanan
nga ang taong maysakit, at tutulungan siya ng kanyang
pagkakasakit para malaman ang katotohanan.
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16 Ngunit sa ’yo ako umaasa, Pangi-

noon,
ikaw ang sasagot, O Panginoong aking

Diyos.
17 Sapagkat sinabi kong “Huwag nila

akong pagtawanan,
huwag nilang ipagmataas ang pagka-

dulas ng aking paa.”
18 Pagkat pabagsak na ako,
at sariling pagdurusa ang lagi kong ka-

harap.
19 Inaamin ko ang aking kasalanan,
sa aking pagkakasala’y di mapalagay.

20 Malalakas ang aking mga kaaway
nang walang dahilan,

di mabilang ang mga namumuhi sa
akin nang walang katwiran;

21 sinusuklian ako ng masama para sa
mabuti,

sinisiraan dahil mabuti ang sinusun-
dan ko.

22 Huwag akong pabayaan, Pangi-
noon,

huwag akong layuan, O aking Diyos.
23 Magmadali ka sa pagtulong sa akin,

aking Panginoon, aking kaligtasan.

SALMO 39 (38) Wala tayo sa harap ng Diyos. Kahit na ibinigay na sa atin ng Diyos
ang lahat nang ibinigay niya sa atin ng kanyang Anak, walang-wala
pa rin tayo at sa kanyang awa pa rin natin hinihintay ang lahat.
Ipaalam mo sa akin kung gaano ako kahina.

2 Sinabi kong babantayan ko ang aking
mga daan,

nang di magkasala sa aking dila.
Babantayan kong may busal ang aking

bibig
habang kaharap ko ang mga tampalasan.
3 Napipi ako, walang kibo at di ako umi-

mik.
4 Nag-init ang puso ko sa aking kalooban;
sa aking pag-iisip, may apoy na nagla-

gablab
at nakapagsalita ang aking dila.
5 “Ipaalam mo sa akin, Panginoon, ang

aking hantungan
at ang hangganan ng aking mga araw
nang mamalayan ko kung gaano ako

kahina.
6 “Haya’t ginawa mong ga-dangkal la-

mang ang aking mga araw,
buhay ko’y parang wala sa harap mo.
Pawang buga nga lamang bawat taong

tumitindig.
7 Anino nga lamang bawat taong nagla-

lakad,
buga nga lamang ang kanilang pagka-

kagulo,
nag-iipon sila nang di naman alam

kung sino ang magtitipon.

8 Ano ngayon ang maaasahan ko, Pa-
nginoon?

Nasa ’yo ang aking pag-asa.
9 Palayain ako sa lahat kong pagkaka-

sala,
huwag akong gawing katatawanan ng

hangal.
10 Pipi ako, di ako nagbuka ng bibig
dahil ikaw ang may gawa nito.
11 Alisin sa akin ang iyong pasakit,
iginupo ako ng suntok ng iyong kamay.
12 Sa panunumbat sa kasalanan, pinag-

sasabihan mo ang tao;
parang bukbok, nilalamon mo ang

kanyang mga ninanasa.
Buga nga lamang bawat tao.
13 Pakinggan ang aking dalangin, Pa-

nginoon;
dinggin ang aking pagtawag,
huwag maging bingi sa aking mga luha.

Pagkat isa akong banyaga sa ’yong
piling,

napadaan lamang gaya ng aking mga
magulang.

14 Huwag akong titigan nang makahi-
nga ako nang maluwag,

bago yumao at tuluyang maglaho.
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Sinasabi sa akin ng biblia na tuparin ang iyong kalooban.
Inilalagay ng Sulat sa Mga Hebreo (10:5) ang b. 7-9 sa mga labi ni
Jesus bilang pahayag ng ganap niyang pagsunod. Masabi rin sana
natin: “Narito ako!”

MGA SALMO 40
SALMO 40 (39)

2 Naghintay ako, naghintay sa Pangi-
noon;

tumungo siya sa akin
at dininig ang aking daing.

3 Iniahon niya ako mula sa nagnganga-
lit na balon,

mula sa putik at burak;
itinuntong sa bato ang aking mga paa,
at pinatatag ang aking mga hakbang.
4 Nilagyan niya ang bibig ko ng bagong

awit,
awit ng papuri sa ating Diyos.
Makikita ng marami at sila’y mama-

mangha,
at maniniwala sa Panginoon.
5 Napakasaya ng taong nasa Pangi-

noon ang paniwala,
na di bumabaling sa mga suwail
at sa mga naligaw dahil sa kasinunga-

lingan.
6 Kay rami ng ’yong mga gawa, O

Panginoong aking Diyos,
ang kahanga-hanga mong mga gawa,

ang mga balak mo para sa amin  –
wala kang kapantay!
Ihayag ko man at wikain ang mga ito,
higit pa rin ang mga ito kaysa puwe-

deng bilangin.
7 Di mo nais ang sakripisyo at hain
ngunit mga tengang bukas ang bigay

mo sa akin.

Di mo hiningi sinunog na handog at
alay sa pagkakasala.

8 Kayat sinabi ko, “Heto’t dumarating
ako.

Nasusulat tungkol sa akin sa balum-
bon ng aklat,

9 kasiyahan kong gawin ang kalooban
mo, aking Diyos,

laman ng puso ko ang iyong turo.”
10 Katarungan ang pahayag ko sa ma-

laking pagtitipon,
heto’t di ko pipigilan ang aking mga

labi,
alam mo ito, Panginoon!
11 Di ko kinimkim sa kaibuturan ng

puso ang ’yong katarungan,
sinabi ko ang ’yong katarungan at ang

’yong pagliligtas.
Di ko inilihim sa malaking pagtitipon
ang ’yong malasakit at pagiging totoo.
12 Huwag mong ipagkait, Panginoon,

ang ’yong kagandahang-loob sa akin,
lagi akong bantayan ng ’yong malasa-

kit at pagiging totoo.
13 Pagkat pinaligiran ako ng di-mabi-

lang na kasamaan,
baon sa aking mga kasalanan
at di na ako makatingala;
mas marami pa kaysa buhok sa aking

ulo,
kayat pinanghihinaan ako ng loob.

Dalawang panalangin ang pinag-isa sa salmong ito: ang
una’y b. 2-12 (o 13).

Naghintay ako, naghintay ako sa Panginoon. Sino
ang nagsasalita sa salmong ito? Kung ihahambing ito sa
mga Tula ng Lingkod (Isaias 49–53) o sa Salmo 22 at 68,
parang hindi iisang tao lamang ang nagsasalita. Inilalahad
ng salmong ito ang pasasalamat ng mga sumasam-
palatayang iilan lamang sa bayan ng Diyos, na silang taga-
paghatid ng pagliligtas ng Diyos sa daigdig. Ngunit sa
biblia, may isa ring kumakatawan para sa sambayanan o
sa pangkat ng mga tapat: siya ang tagapagligtas. Kayat sa
natatanging paraan, maipapatungkol kay Kristo ang

salmong ito, kahit na panalangin ng sambayanan ng
Diyos sa panahon ng kagipitan ang inilalahad nito.

Iniahon niya ako mula sa nagngangalit na balon.
Makikita ng marami at sila’y mamamangha, at ma-
niniwala sa Panginoon. Nasa mga kamay ng Diyos ang
Iglesya ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi na niya
ito hahayaang di dumanas ng paghihirap. Sapagkat
magiging kasangkapan kaya ito ng kaligtasan kung wala
itong hirap na dinaranas? Hinihingi sa atin ng Diyos na
tanggapin ang bokasyong ito ng pagsasakripisyo ayon sa
kalagayan natin sa buhay. Ngunit kay Kristo nga lamang
ito lubos na nagkaroong-kaganapan. Kayat sinabi ko,
“Heto’t dumarating ako.”
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14 Loobin mo, Panginoon, na ako’y ilig-

tas;
O Panginoon, agad akong saklolohan.
15 Sama-samang mahiya at mataranta
ang mga naghahangad kumitil sa bu-

hay ko:
Magsiurong at mapahiya ang mga na-

sisiyahan na ako’y mapasamâ.
16 Magulat sila sa hiya,
silang nagsasabi sa akin, “Aha, aha!”

17 Ngunit magalak at matuwa sa ’yo
lahat ng naghahangad sa ’yo;
at laging sabihin ng mga nagmamahal

sa ’yong pagsaklolo,
“Dakila ang Panginoon!”
18 Dukha man ako at hikahos,
iniisip ako ng Panginoon.
Aking saklolo at aking tagapagligtas –

ikaw –
O aking Diyos, huwag kang maantala!

SALMO 41 (40) Panalangin ng isang maysakit na pinabayaan. May sakit,
pinagtatawanan, pinagtaksilan: ganito ang kalagayan ng nagdarasal
ng salmong ito. Maaaring kilala natin siya at malapit sa atin at
naghihintay ng ating kalinga.

2 Maligaya ang nagsasaalang-alang sa dukha at
mahina,

ililigtas siya ng Panginoon sa araw ng kasamaan.
3 Binabantayan siya ng Panginoon, iniingatan ang

kanyang buhay at pinaliligaya sa lupa,
at hindi mo siya ipinauubaya sa kagustuhan ng

kanyang mga kaaway.
4 Inaalalayan siya ng Panginoon sa banig ng

karamdaman;
sa kanyang pagkakasakit, binabago mo buo niyang

higaan.
5 Sinabi ko naman, “Magmagandang-loob ka sa akin,

Panginoon,
paigihin ako pagkat nagkasala ako sa ’yo.
6 Kasamaan ko ang pinag-uusapan ng aking mga

kaaway,
“Kailan ba siya mamamatay at mabubura ang

kanyang pangalan?”
7 Pag dalaw niya upang makita ako,
walang saysay ang kanyang winiwika;
nag-iipon siya ng sama ng loob
at paglabas ay saka ipinamamalita.
8 Laban sa akin sama-samang nagbubulungan lahat

ng namumuhi sa akin,
at iniisip nilang laban nga sa akin ang kasamaang

aking dinaranas,
9 ”Dinapuan siya ng malubhang sakit
at di na makababangon pa mula sa pagkahiga.”
10 Kahit na pinakamatalik ko pang kaibigan
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na pinagkatiwalaan ko’t kasalo sa pagkain
ay nag-angat ng sakong laban sa akin.
11 Ngunit ikaw, Panginoon, magmagandang-loob ka’t

ibangon ako,
at gaganti ako sa kanila.
12 Ganito ko nalalamang nasisiyahan ka sa akin
kung hindi na nagbubunyi laban sa akin ang aking

kaaway
13 at ako nama’y inaalalayan mo sa aking kawalang-sala
at pinatatayo sa harap ng ’yong mukha magpa-

kailanman.
14 Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel
mula magpakailanman hanggang magpakailanman.
Amen! Amen!

Ginugunita ng isang pari, isang iti-
napong Levita, kung gaano kagalak
niyang ginawa ang peregrinasyon sa
Jerusalem sa nakaraang panahon.
Tayo rin dito sa ibaba ay mga itinapon
hanggat hindi natin nasisilayan ang
mukha ng Diyos. Tama lang na hindi
tayo kaagad nasisiyahan sa ilang ma-
rarangyang seremonya.

SALMO 42 (41) Kailan ko pagmamasdan ang mukha ng Panginoon? Matapos
ang pagkatapon, naaalaala ng salmista ang mga taon ng biyaya.

2 Kung paano nananabik ang usa sa tubig na
umaagos.

gayon din nananabik ang kaluluwa ko sa iyo, O Diyos.
3 Kaluluwa ko’y nauuhaw sa Diyos, sa Diyos na buhay.
Kailan ako pupunta at makikita ang mukha ng Diyos?
4 Araw-gabi’y luha ko ang aking pagkain,
habang magdamag na sinasabi sa akin;
“Nasaan ang iyong Diyos?”
5 Ngayong ibinubuhos ko ang aking damdamin,
naaalaala ko ang mga panahong iyon:
nanguna ako sa madla
patungo sa bahay ng Diyos
sa gitna ng sigaw ng kasiyahan at pasasalamat
ng pagtitipong nagdiriwang.

6 Bakit ka nalulumbay, O kaluluwa ko?
Bakit ka dumaraing sa loob ko?
Manalig ka sa Diyos! Pupurihin ko pa rin siya,
ang aking Tagapagligtas at aking Diyos.

7 Lubhang nalulumbay ang aking kaluluwa
kaya aalalahanin kita buhat sa lupain ng Jordan,
buhat sa Hermon, o sa bundok ng Misar.

8 Tumatawag ang kalaliman sa kapwa kalaliman.
Sa dagundng ng iyong mga talon
tinatabunan ako ng mga alon mo’t daluyong,
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9 Sa araw inihahandog ng Panginoon ang kanyang

biyaya
at sa gabi’y ang awit niya sa mga labi ko,
isang dalangin sa Diyos na aking buhay.
10 Awit ko sa Diyos na aking bato;
“Bakit mo ako nililimot?
Bakit ako nalulumbay
habang sinisiil ng kaaway?”
11 Nadudurog ang mga buto ko
dahil nililibak ako ng mga kaaway,
at sinasabi nila sa akin araw-araw;
“Nasaan ang iyong Diyos?”
12 Bakit ka nalulumbay, O kaluluwa ko?
Bakit ka dumaraing sa loob ko?
Manalig ka sa Diyos! Pupurihin ko pa rin siya,
ang aking tagapagligtas at aking Diyos!

MGA SALMO 42

Malungkot na inaalaala ng awtor ng
salmong ito ang Templo sa Jerusalem
at ang mariringal na seremonya ng
nagdaang panahon. Naninirahan siya
ngayon sa isang banyagang bansa,
kung saan ang kanyang mga salita,
kultura at pananampalataya ay bina-
bale-wala  ng lahat. “Nasaan ang Iyong
Diyos?” sabi nila, at itinatanong na-
man niya sa kanyang sarili: “Sino ba
ako?”

Mataimtim na pagtawag sa Diyos at
mga hiyaw ng pag-asa ang mga kata-
ngian ng salmong ito, na parang ko-
rong inuulit nang tatlong beses.

Sino sa atin ang hindi makaaangkin
sa salmong ito? Gaano man kadakila at
kapuri-puri ang pag-unlad ng tao, ito’y
naghahatid pa rin ng mga bagong
problema, at pumupukaw ng mga ba-
gong pagnanasa. Kung minsa’y naiisip
nating tayo’y nilikha para sa mas da-
kilang mga bagay: walang bagay sa
pag-unlad na ’yon ang lubos na naka-
sisiya sa atin, at kamatayan ang laging
nasa wakas. Paano natin muling ma-
ibabalik ang mga sandali na nakaranas
tayo ng   tunay na kaligayahan?

SALMO 43 (42) Karugtong ng naunang salmo. Ito ang taimtim na panalangin ng
mananampalatayang nakatulog sa masamang kalagayan. Inilalahad
niya ito sa Diyos upang hindi siya mag-alinlangan sa kanyang pa-
nanampalataya.

1 Bigyan mo ako ng katarungan, O Diyos,
at ipaglaban ang kapakanan ko laban sa mga

malulupit.
Iligtas mo ako sa mga taong mapanlinlang at

tampalasan.
Bakit mo ako itinatakwil?
Bakit ako dapat magdalamhati sa paniniil ng

kaaway?
3 Ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan.
Mangunguna ang mga iyon
at dadalhin ako sa tinitirhan mong banal na bundok.
4 Ako’y paroroon sa altar ng Diyos,
ang Diyos na aking galak at kaligayahan.
Pupurihin kita sa gitara, O Diyos na aking Diyos!
5 Bakit ka nalulumbay, O kaluluwa ko,
at dumaraing ka sa kalooban ko?
Umasa sa Diyos,
muli ko siyang pupurihin
sa harap ng aking tagapagligtas at aking Diyos.


