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March 26, 2017 Sun. PM – Missionary Bill Hardecker 
 
Pamagat: Ang Buhay na Pinagpapala ng Panginoon 
 
Teksto: “¶ ALEPH. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.” (Ps. 119:1) 

Pagsasalin: Mapalad silang sakdal ang landas, na lumalakad sa batas ng PANGINOON. 

 
Panimula: 

1.  Itong Psalmo na ito (119) ay maari nating sabihing it ay ang Word of God chapter ng Bible, 
kasi halos lahat ng mga versiculo sa Awit 119 ay patungkol sa Salita ng Diyos. 

 
2. Ito ay puno ng pananalangin, pagpupuri, at propesyon ng pagkamasunurin. 

 
3.  Sa mensahe nating ngayong umaga ay meroon po tayong tatlong punto: Una, Ang ibat-bang 
pangalan ng Salita ng Diyos ayon sa Awit 119, at Pangalawa, Ano ang dapat kung gawin sa Salita 
ng Diyos? At Pagatlo, Ano ang mga byaya para sa lahat ng susmusunod sa mga alituntinin ng 
Awit 119. 
 

I. Ang Ibat-ibang mga Pangalan ng Salita ng Diyos ayon sa Awit 119:1-8. Pito ang makikita natin… 
 1.  the way – landas (v.1; & v.3 ways) – sa landas ng Panginoon. (tingnan ang Isaias 30:21) 

2.  The law of the Lord – Kautusan ng Panginoon (v.1). O Batas ng Panginoon. (Ex. 31:18; Awit 
19:7). Ito ay pagbubunyag ng Diyos. Galing sa Diyos, hindi ito inimbento ng tao. 

3.  His testimonies – Kanyang patotoo (v.2) (Awit 119:24 – kaluguran at tagapagpayo) (v.59 – 
inisip ko at ibinalik ko…). Itong Bible nating ay nagpatotoo kay Jesu-Cristo. (Juan 5:39). 

4.  Thy precepts – Iyong mga tuntunin o mandato (v.4). bilang laban sa atin pagiisip o opinion. 
Ito ay patungkol sa pagsunod. 

 5.  Thy statutes – Iyong mga palatuntunan (v.5) (ordinansa; nakapirmi). 
 6.  Thy commandments – Iyong mga utos (v.6) (1 Juan 5:3). Ito ay para sa ating pakabuti. 
 7.  Thy righteous judgments – Iyong mga makatarungang hatol (v.7) (pasya ng hurado). 
 
II. Ano ang dapat nating gawin sa Salita ng Diyos ayon sa Awit 119:1-8? 
 1.  “walk” (v.1) – lumakad – ayusin natin na ang buhay natin ay sumasangayon sa Diyos. 
 2.  “keep” (v.2) – iniingatan – sa isip at sa puso. Maignat at Masigasig. 
 3.  “respect” (v.6) – itinuon – Mataas na pagpaphalaga, buong pusong pagmamahal. “Focus.” 
 4.  “learned” (v.7) – natutunan – pakinggan, sinurin, at gamitin sa buhay. 
 
II. Ano ang mga Byaya para sa lahat ng mga susmusnod sa mga alituntunin ng Awit 119?: 

1.  “Blessed” – Mapalad. – Ang pagpapalad ay ano mang kabutihan na galling sa kamay ng 
Panginoon. Maraming nagsasabi na ang blessing ay happiness. Para na rin happiness ang 
blessedness, pero mayroon talagang malaking dipirensya ang pagpapalad kaysa sa 
kasiyahan. Ang “blessing” ay kakasayahan na galling lamang sa Diyos. 

 
2.  “I shall not be ashamed” (v.6)– Hindi ako mapapahiya. Wala akong ikahihiya kung na sa tama 

ang relation ko sa Salita ng Diyos. Maraming mga tao ay balang araw mapapahiya (Daniel 
12:2), ngunit, lahat ng mga anak ng Diyos ay hindi mapapahiya (Mga Taga-Roma 10:11) at 
walang pinagsisisihan. 

 
3.  “I will praise thee with uprightness of heart” (v.7) – Pupurihin kita ng may matuwid na puso, 

at tamang paraan, at pagpupuri na ganito ang tinatanggap ng Panginoon. 
Katapusan: 

1.  Kaya pala maraming mga tao na walang ligaya. Kahit na sinsabi nila na sila ay Kristiano, hindi 
nila sinusundan ang mga utos at prinsipyo ng Salita ng Diyos. 

 
2.  Kung gusto mo na ang buhay mo ay byayain ng Pangingnoon, pagsikapin mong sumunod sa 

mga utos at mga prinsipyo ng Salita ng Diyos. 


