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April 9, 2017 Sun. PM – Missionary Bill Hardecker 
 
Pamagat: Ang Buhay-Manlalakbay 
 
Teksto: Ps. 119:19 “I am a stranger in the earth: hide not thy commandments from me.” 

Pagsasalin: Ako’y isang dayuhan sa lupain, huwag mo ikubli (o itago) ang mga utos mo sa akin. 
 

Panimula: 
1.  Ang buhay Kristyano ay buhay-manlalakbay, o isang dayuhan sa mundong ito. 

 
2.  Maaring sabihin na tayo ay nasa isang dakilang paglalakbay patungo sa langit.  Wag nating 
isispin na itong mundong ito ay ang ating permanenteng tahanan. (1 Juan 2:15)  

 
3.  Sa mensahe ito [Gimel: Awit 119:17-24; ikatlong seksyon] ay meroon po dalawang punto: 
Una, Mayroon tatlong katauhan o personalidad na mapapansin sa Ps. 119:17-24 (Gimel); 
Pangalawa, Ano ang mga pananalangin ng Manlalakbay? 
 

I. Mayroon Tatlong Katauhan o Personalidad sa Awit 119:17-24. 
 1. Ang Dayuhan, o taong hindi kilala, o yun Manlalakbay. (v.19) 
  a. Siya rin ang linkod (v.17. v.23). 
  b. Meron tayong pangako galling sa Panginoong Jesu-Cristo (Juan 14:1). 
 2. Ang mga palalo, mapagmataas, mayayabang (v.21). 
  a. Ito ay ang mga ugali ng hindi ligtas. 

b. Sinasaway sila ng Panginoon at sinusumpa ng Diyos. (Galacia 3:10; Santiago 4:6; 1 
Pedro 5:5) 

c. Ang katangian nila ay lumilihis sila sa kautusan ng Diyos. 
 3. Ang mga tagapagpayo (v.24) – Ito ay metapora, o talinghaga sa salita ng Diyos. 

a. Lahat ng mga nagbibisitang dayuhan or manlalakbay ay nagangailangan ng tulong at 
gabay. Ang gabay ay ang Salita ng Diyos. 

b. Ito rin ay kasiyahan ng mga anak ng Diyos (“my delight”) v.24. 
 
II. Ano ang mga Pananalangin ng Manlalakbay? 
 1.  “Gawan ng Mabuti ang iyong lingkod.” (v.17) 
  a.  Isispin natin kung pakikitungo ng Panginoon sa atin ay ayon sa hustisya. (Lagot tayo) 

b. Malaking pasasalamat na ang pakikitungo sa atin ay ayon sa kanyang kabutihan. (Lalo 
tayong umaasa sa kaniya). 

 2.  “Buksan mo ang aking mga mata…” (v.18) 
a.  Tayo ay bulag sa mga spiritual na bagay. Pero sa awa ng Diyos, binuksan niya ang 

ating mga mata. (buksan an gating isip). 
b.  Binibigyan tayo ng pang-unawa. 

 3.  “Huwag mong itago ang mga utos mo sa akin.” (v.19b) 
  a.  Malaking pasasalamat na hindi tayo kulang ng mga salita ng Diyos. 

b.  Yun mg autos ng Diyos hindi lamang gabay sa buhay pero ito rin ay proteksyon para 
sa ating ikabubuti. (v.20 – hanggad at pananabik sa kanyang mga hatol). 

4.  “Alisin mo sa akin ang paglibak (kahihiyan) at pagkutya.” (v.22) 
a.  Maaring magdusa ang Kristyano na walang katarungan. (Kahit na mga namumuno ay 

laban, naguusap laban sa akin, v.23) 
b.  Gingamit ng Panginoon ang mga pasaway para sa ikabubuti natin. (Para tayo ay 

magpakumbaba at umaasa sa Panginoon) 
 c.  Ang sagot dito ay pananalangin at grasya ng Diyos. (1 Pedro 5:6) 

Katapusan: 
1.  Kumusta ang ugali mo sa salita ng Diyos? (kagaya po ba ito sa v.20?). 
2.  Isipin natin na tayo ay manlalakbay sa buhay na ito, patungo sa langit, at binigyan tayo ng 

gabay ng Panginoon. Magpasalamat tayo, at umasa tayo sa Kaniya! 


