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May 14, 2017 – Sun. PM – Missionary Bill Hardecker 
 
Pamagat: Kapag ang Diyos ay ang Aking Bahagi 
 
Texto: CHETH. Thou art my portion, O LORD: I have said that I would keep thy words. (Ps. 119:57) 

Pagsasalin: Ikaw ay ang aking bahagi, O PANGINOON: aking sinabi na aking tutuparin ang iyong 
mga salita. (Awit 119:57) 

 
Panimula: 

1.  It po ay ang ikawalong (“ocatave”)sekyon ng Awit 119 (the Bible chapter of the Bible). 
“CHETH” 

2.  Sa Psalmo na ito matindi ang hawak ni David sa Diyos. “Ikaw ay ang aking bahagi…” (o parte). 
 Karaniwan sa mga tao na ang bahagi nila at kasiyahan ay sa mga bagay, pero sa atin na mga 

anak ng Diyos – ang Diyos mismo ay ang ating bahagi at kasiyahan sa buhay. 
3.  Ano ang hitsura ng buhay kapag ang Diyos ay ating bahagi. 

 
I. Ito ay Buhay na Mayroon at Malinaw na Layunin:  

1.  Lahat po tayo ay nilikha ng Diyos para sa kanyang layunin: (si Jesus mayroon siyang layunin, 
Jn. 4:34; Si Pablo, Phil. 3:13-14; Bible, Jn. 20:31, 1 Cor. 10:11 – ensample & pagsasabihan o 
paalaala). 

2.  Tutuparin ko ang inyong mga salita (v.57). – kontra sa sarili, katayuan, kalagayan, sitwasyon. 
3.  Kagyat o madali at kompletong pagkamasunurin sa kanyang mga utos (v.60). 
4.  Hindi ko nilimot ang iyong kautusan (v.61). – Palagi nating iniisip kung ito ay nakatutuwa sa 

Diyos. 
 
II. Ito ay Buhay na May Marka ng Pananalangin: 
 1.  Aking hinihiling ang iyong biyaya at mahabag ka sa akin. (v.58) 
 2.  Babangon ako upang magbigay pasasalamat (v.62)- hating-gabi (hindi sapat ang karaniwan). 
 3.  Ituro mo as aking ang iyong mga tuntunin. (v.64) 
 
III. Ito ay Buhay na Malalim na Pagisip: 
 1.  Ako’y nagiisip sa aking mga lakad (v.59) – paano ang pamumuhay ko? 
 2.  Ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo (v.59) – pinagpasyan, at sumunod. 
 
IV. Ito ay Buhay na Nakikisama sa mga May Takot sa Diyos: 
 1.  Mag-ingat sa mga panali ng masama. – (v. 61) 

2.  Ako’y kasama ng lahat na nangatatakot sa iyo: (v.63) – paano natin alam na may takot sila sa 
Diyos? (v. 63b) – Sila ay nagsisitupad ng kaniyang  mga kawikaan o tuntunin. 

 
Katapusan: 
 
 1.  Ganito pala ang hitsura ng buhay kapag ang Diyos ay ang ating bahagi. 
 

2.  Sa na malaman natin ito at maranasan natin ang ligaya na nakukuha lamang sa katotohonan 
na ito. 

 
3.  Nais ng Diyos na makuha nating ang kanyang dakilang layunin para ang buhay natin ay huwag 

masayang sa mundong ito. Ano ang layunin mo sa iyong buhay? 
  


