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Pamagat: Paano Manalangin kapag na sa Pagkabalisa 

Teksto: “My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word.” (Awit 119:28) 
 Pagsasalin: Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. 
 
Panimula: 
 1.  Ito ay ang pangaktlong seksyon ng Awit 119. Ang titingnan natin ngayon ay ang DALETH – Awit 119:25-32. 
 2.  Makikita natin na namimighati o umiiyak si David kasi para siyang nakakulong sa mundo ng paghihirap at pagdurusa. 
 

Mga Pangalan ng Salita ng Diyos: Mga Panalangin: Mga Pagpupunyag: Mga Paggamit: Mga Puna: 

v.25, v.28 word v. 25 Buhayin mo ako. v. 26 Ipinahayag ko ang 
aking mga lakad.  

Parang kapag pumunta tayo 
sa doktor…ipinapahayag ang 
lahat para ipagamot. 

 

v.26 statutes v.26 Turuan mo ako v.27 Paguusapan ko ang 
kahanga-hanga mong 
gawa.  

Ito ang ginagawa ng mga 
tinuturuan ng Salita ng 
Diyos. 

 

v.27, the way of thy 
precepts & 
v. 30 the way of thy truth* 
v.32 the way of thy 
commandments 

v.27 Ipaunawa mo sa akin 
ang mga panatuntunan 
mo. 

v.30 Pinili ko ang daan 
ng katotohanan.  
v. 30 Inilagay ko sa 
harapan ko ang iyong 
mga hatol. (metatag na 

pagsasaalang-alang) 

Ang daan ng katotohanan ay 
hindi pagkakataon, kundi 
pagpili. 

 

v.29 law v.28 Palakasin mo ako v.31Ako’y kumapit sa 
inyong patotoo.  

Kumakapit ang ating puso, 
ating pag-ibig, ating pagiging 
masunurin, ating buhay sa 
Salita ng Diyos. 

 

v.30 judgments v. 29 Tangalin mo sa akin 
ang daan ng 
kasinungalian. 
v. 29 Bigyan mo ako ng 
iyong kautusan na may 
kaluguran. 

v.32 Ako’y tatakbo sa 
daan ng mg autos mo.  

Pinagsisikapang sundin. 
(Lakas, sigasig, maagap, 
magsagawa) 

 

v.31 testimonies v. 31 Huwag mo payagan 
na ako’y mapahiya. 

 Hindi tayo pababayaan ng 
Panginoon. 
Hindi tayo tatalikurin. 

 

* Bagong pangalan ng Salita 
ng Diyos ayon sa Awit 119. 
Mayroon na tayong siyam 
na pangalan para sa Salita 
ng Diyos. 

v.32 Ipalaki mo ang puso 
ko. 

 Ang puso ay ang namununo. 
Kailangan nating alagaan 
ang puso natin. (Tingnan 
ang Proverbs 4:23/Kawikaan 
4:23) 

 

 


