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Pamagat: Ang Buhay na Nagmamahal ng Salita ng Diyos 
 
Texto: (Ps. 119:43) “And take not the word of truth utterly out of my mouth; for I have hoped in thy 

judgments.” 
 

Pagsasalin: At huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan sa aking bibig; sapagka't 
ako'y umasa sa iyong mga kahatulan. 

 
Panimula: 

1.  Ito po ay ang Vau seksyon ng Awit 119. Ikaamim na octonary (ibig sabihin may walong verses 
sa isang unit). 

2.  Kung masdan natin ang mga laman ng Vau octonary (vv. 41-48): 
  a. Ito ay panalangin ng isang nagmamahal ng Salita ng Diyos (v.47, 48) 

 b. Natural sa tao na pagmahal niya ang isang bagay o isang tao, ayaw niya na wala siya 
sa piling ng minamahal niya. Sana ganyan ang magiging ugali natin sa Salita ng Diyos. 

  1. Trust [tiwala] in thy word (v.42) 
  2. Hope [umasa] in thy judgments (v.43) 
  3. Keep [iniingatan at sinusundin] thy (v.44) continually [palagi] 
  4. Seek [hinahanap] thy precepts (v.45) 
  5. Speak [magsasalita] of thy testimonies (v.46) 
  6. Delight [magagalak] in thy commandments (v.47) 
  7. My hands will lift up – put it into action [larawan poi to ng paggagawa] 
   (Gen. 41:44 and 2 Sam. 20:21 and 2 Chr. 15:7) 
  8. Meditate [maglinay o linigin o isipang mabuti, malalim at paulit-ulit]. 

3.  Sa mensahe nating ngayon ay bibigyan nating pansin ang mga biyaya na dumarating sa mga 
taong nagmamahal ng Salita ng Diyos. 

 
I. Mabisang Testimonyo at Testigo: 

1.  Hindi po maaring magkaroon ka ng mabisang testimonyo at testigo kung hindi mo mahal ang 
Salita ng Diyos. 

2.  Kapag wala kang prayer-life (buhay-panalangin), ito ay nagpapatunay na hindi mo mahal ang 
Salita ng Diyos. 

3.  Mayroon kang sagot sa mga dumuduwaghagi o umaalipusta o kumukutya sa iyo. (v.42) 
4.  May lakas ng loob na ibibigay sa inyo galing sa Panginoon para humarap kahit sa sinamang 

tao. (v.46 - Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi 
ako mapapahiya). 

 
II. Makakapag Lakad sa Kalayaan: 

1.  (v.45 - At lalakad ako sa kalayaan; sapagka't aking hinanap ang iyong mga tuntunin). Ang 
tunay na kalayaan ay ang kalayaan na pwede na tayong sumunod sa mga utos ng 
Panginoon! 

2.  Ang tunay na pagkabihag ay ang bihag ng kasalanan. (Jn. 8:32; Romans 6; Gal. 5:1; ) 
3.  Larawang-guhit: Ang Pagiging mag-asawa o kasal. Paggamit: Mayroon tayong kalayaan na 

mahalin natin ang ating asawa magpakailpaman. Pero, ito rin ay nagsasabi na hindi na ako 
naghahanap ng iba pang mamahalin na gaya ng pagaasawa. Ganito rin ang buhay Kristyano! 

 
Katapusan: 
 1.  Gaano mo kamahal ang Salita ng Diyos? 
 2.  Paano mo tinuturing ang mga Salita ng Diyos? 
 3.  Ano ang laman ng iyong mga panalangin, lalo na patungkol sa mga salita ng Diyos? 

4.  Pagsikapin natin na mahalin ang mga salita ng Diyos, para maaring maging mabisa ang ating 
testimony o patotoo at makalakad tayo sa kalayaan na nakay Cristo lamang. 


