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Pamagat: Ang Salita ng Diyos ay ang Pangloob na Kapangyarihan. 
 
Teksto: “¶ BETH. Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to 
thy word.” (Ps. 119:9) 

Pagsasalin: Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? Sa pagbibigyang pansin doon ayon sa 
iyong salita. 

Panimula: 
1.  Ano ang magiging buhay natin kung gamitin natin ang Biblia? 
2.  Sa mensaheng ito meyroon tayong tatlong punto: Una, Isa Pang dagdag na Pangalan para sa 
Salita ng Diyos sa Awit 119:9-16. Ikalawa, Ano ang Dapat Nating Gawin sa Salita ng Diyos ayon sa 
Awit 119:9-16? At ikatlo, Ano ang Byaya sa lahat ng mga sumusunod sa Awit 119:9-16?    

I. Isa pang padagdag sa mga Pangalan ng Salita ng Diyos ayon sa Awit 119:9-16. Walo ang makikita - 
1.  Pinagaralan natin noong nakaraang lingo na may pito na terms or pangalan sa Salita ng Diyos 

ayon sa Awit 119:1-8. At makikita natin sa Awit 119:9-16 yun lima na pinagaralan natin. 
(Kautusan, v.10; Palatuntunan, v.12; Kahatulan v.13; Daan o Landas, v.14, v.15; Tuntunin, 
v.15). 

2.  Isa pang pangalan: (v.9, v.11, & v.16) “word” | salita. – deklarasyon ng kanyang isip. 
3.  Paramakumpleto ang lista: meron rin, patotoo, at batas, dagdagan pa ng isa: salita. (Walo) 

II. Ano ang dapat nating gawin sa Salita ng Diyos ayon sa Awit 119:9-16? 
 1.  Take Heed thereto (v.9) – the word does no good without watchfulness. 
  -Pagdinig doon; Pagiingat nito; Magsisipagingat | maingat na pagbabantay 

2.  Not wander from thy commandments (v.10) - we fear wandering, and so it drives us to prayer.  (Dapat 

tayong matakot sa “wandering,” at na rin ay nararapat na magdala sa atin sa pananalangin) 
  -Huwag gumala-gala | huwag lumihis 

3.  Hide His Word in my heart (v.11) – the word in hand is good, in the head is better, in the 
heart is best. (Maganda ang Bible sa kamay, masganda sa isip, pinakamaganda ito sa 
puso) -Itago ang salita sa puso! 

4.  Declare all the judgments (v.13) – you share what you are filled with. (ibinabahagi ng puso 
ang ano man ang namumuno sa puso) -Ipinahayag, isinasalaysay  

 5.  Rejoice in the way of thy testimonies (v.14) (as in all riches) – (katulad ng may kayamanan) 
  -Nagalak 
 6.  Meditate in thy precepts (v.15) – God’s words needs to be the subject of our thoughts. 
  -Magbubulay – Ang salita ng Diyos ay nararapat na maging paksa ng ating isip. 
 7.  Respect unto thy ways (v.15) – Illustration: travelling and looking for landmarks. 
  -Gagalang. Larawang-guhit: Kapag naghahanap ng landmark…maingat. 

8.  Delight myself in thy statues (v.16) – not just talk, not just think of them, but do them with    
delight. (Hindi lang pinaguusapan, o pinagiisipan, pero ginagawa na may kasiyahan). 

  -Magaaliw o magagalak 
 9.  Not forget thy word. (v.16)– you won’t easily forget what you meditate and delight in. 
  -Hindi ko kalilimutan,  – Hindi madaling makalimutan ang pinagbubulay at ikinagagalak. 
II. Ano ang mga Byaya para sa lahat ng mga susmusnod sa mga alituntunin ng Awit 119:9-16?: 

1.  Clean life – to make clean and to keep clean, renewal, recover, maintenance, very few young 
people think these things out, and so David does it for them, here. 

  Malinis na buhay. 
2.  Clear conscience - Not sin against [God] Thee (v.11)– Good men are afraid of sin, and do their 

best to prevent it. – Malinaw na budhi, at wag magkasala laban sa Diyos. 
3.  Cultivated prayer life - Praise and Prayer life developed – (v.12) always mix praise with your 

prayers! – Magpalim ng pananalangin. - Laging isali ang pagpupuri sa mga pananalangin. 
Katapusan: 

1.  Ang kangyarihan na kailangan natin para sa buhay ay batay sa Salita ng Diyos. 
2.  Binibigyan mob a ng pansin ang Salita ng Diyos? (meron pang walo…ano ang ginagawa mo sa 

salita ng Diyos? 


