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Pamagat: Ang Buhay na Hinuhugis ng Salita ng Diyos 
 
Teksto: Ps. 119:33 “HE. Teach me, O LORD, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.” 

Pagsasalin: HE. Ituro sa akin, O PANGINOON, ang daan ng iyong mga batas; at aking iingatan ito 
hanggang sa wakas. 
 

Panimula: 
 

1.  Ito ay ang panglimang “octonary”seksyon ng Awit 119. “HE.” 
 
2.  Nakumpleto natin ang sampong mga pangalan ng Salita ng 

Diyos: 
 
3.  Sa mensahe nating ngayon ay makikita natin kung ano ang 

larawan ng buhay na hinuhugis ng salita ng Diyos. 
  

I. Ang Diyos mismo ang ating Tagapagturo. 
1.  Siguro ang hari ay maraming tagapagpayo pero hinahanap niya pa rin ang Banal na 

Tagapagpayo! 
2.  Ito ay ang gawa ng Banal na Espirito para sa mga alagad ng Panginoon. (Juan 14:26) 
3.  Isa sa mga dahilan kung bakit dumating ang Anak ng Diyos ay para bigyan tayo ng pag-unawa. 

(1 Juan 5:20) 
4.  Habang buhay ay iniingatan nating sumunod sa mga utos ng Diyos (v.33). [Wag kalimutan] 
5.  Buong puso nating ginagawa ang kanyang mga kautusan (v.34). 
6.  Sigurado na maraming desisyon na kailangan gawin ng hari. Ganoon din sa atin. Kailangan 

natin ang karunungan ng Panginoon. 
 
II. Mayroon grasya ang Salita ng Diyos upang Pigilan ang Kasamaan ng Ating Loob. 
 1.  Dapat nating bigyan pansin ang kasalanan at epekto ng kasalanan sa ating buhay. 
 2.  Covetousness (v.36) – kasakiman, mapag-imbot, pakinabang. 
 3.  Beholding [pagtingin] vanity (v.37) – kalibugan, katawakan. walang kahulugan. 
 4.  Reproach (v.39) – Kasiraan, kahihiyan. 
 5.  Susundin natin ang kalooban natin o ang kalooban ng Panginoon. [World War, Word War] 
 
III.  Pinapapaganda ng Salita ng Diyos ang ating Buhay. 
 1.  Meyroon galak at tuwa sa pagsunod natin sa Salita ng Diyos. (v.35) 

- Sino sa mundong ito ang may tunay na saya at galak? (Kawikaan 10:22 - Ang pagpapala 
ng Panginoon, ay nagpapayaman, at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. 

 2.  Meyroon kabutihan sa pagsunod nating sa Salita ng Diyos. (v.39) 
- Paminsanminsan ang mga hatol ng tao ay mali. Pero ang mga hatol ng Diyos ay 
palagingtama, at banal, at tapat. 

3.  Meyroong kapangyarihan na nakabubuhay sa atin galling sa Salita ng Diyos .(v.40) Ang 
panibagong buhay ay nanggagaling lamang sa Diyos. 

 
Katapusan: 

1.  Yun natutunan nating noong nakaraang lingo, ay kung paano manalangin sa gitna ng 
Pagkabalisa, pero ngayon, ito ay mga pananalangin para sa pangaraw-araw na kabuhayan. 

 
2.  Dito makikita natin ang diwa o pakiramdam ng pagtiwala sa Panginoon.   
 
3.  Makikita nating sa seksyon na ito, kung ano ang larawan ng isang buhay na hinhugis ng Salita 

ng Diyos. 
 

1. Law Batas 

2. Way Landas 

3. Testimonies Patotoo 

4. Commandments Kautusan 

5. Precepts Alituntunin 

6. Word Salita 

7. Judgments Hatol 

8. Righteousness Pagkamakatwiran 

9. Statues Atas 

10. Truth Katotohanan 


