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Pamagat: Gawin Mo Akong Biyaya 
 
Texto: Ps. 119:75 “I know, O LORD, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast 

afflicted me.” 
Pagsasalin: Alam ko, O PANGINOON, na ang iyong mga hatol ay tama, at sa katapatan ako’y 
inyong pinarusahan. (Awit 119:75) 

 
Panimula: 
 1.  This is the 10th “octuple” we know as JOD. Ikasampung octuple (makawalo). 

2.  Ang texto natin ay ang taos pusong pananalangin ni David na siya ay maging biyaya sa mga 
taong may takot sa Diyos, at maging magulo ang kanyang mga kalaban o kaaway. Siya ay 
pinapakumbaba ng Panginoon at ibinunyi o itanaas muli sa pamamagitan ng kanyang Salita. 

 
I. Bigyan mong Pansin ang Salita ng Diyos. 

A.  Matutuhan ang iyong Salita (v.73) – Paano mo ituturo sa iba ang kanyang salita kung hindi 
mo ito alam? 

 B.  Ako’y umasa sa iyong Salita (v.74) 
 C.  Kautusan mo ay ang aking katuwaan (v.77) 
 D.  Magbubulay-bulay ng inyong mga tuntunin (v.78) 
 
II. Makabuo Ka ng Tamang Pananaw. 
 A. Patungkol sa Diyos: 
  A.1.  Ang mga hatol ng Diyos ay tama. (v.75) 
  A.2.  Siya ay tapat (v.75) 
  A.3.  Kahit sa kaparusahan siya ay tapat. (v.75) 

A.4.  Humihiling tayo ng kayang tapat na pag-ibig, mahabagin na kabutihan, 
pagmamahal. (v.76 – merciful kindness) – ito ay aking kaaliwan  (comfort). 

A.5.  Dumating sa akin ang iyong habag o Ako’y kahabagan n’yo. (v.77). (tender 
mercies). 

 
 B. Patungkol sa mga Alagad ng Diyos: 
  B.1.  Silang mga may takot sa Diyos (v.74) 
  B.2.  Masaya sila kapag nakita ka (v.74) – tinatanggap siyang mabuti. 
  B.3.  Bumabalik sila sa akin (v.79) 
  B.3.  Nakakakilala sila sa mga patutoo ng Panginoon (v.79) [nakakaalam] 
 
 C. Patungkol sa mga Mapagmalaki: (Mayabang, mapagmataas, o hambog) 
  C.1.  Naninira sila (v.78) 
  C.2.  Mapapahiya sila (v.78) 
 
III. Ang Panalangin ng Isang Tao na Nais na Maging Biyaya. (v.80) 

A.  Maging sakdal nawa ang aking puso. – godliness starts in the heart, and moves everywhere 
from there. (Nagsisimula ang kabanalan sa puso). (Pro. 4:23) 

 B.  Masunod ko ang inyong mga tuntunin. 
 C.  Hindi ako mapahiya o upang huwag akong mapahiya. 
 
Katapusan: 

1.  Kapag ikaw ay nagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang katapatan, kahit na ikaw ay 
kanyang pinarurusahan, ay maari ka nang maging malaking biyaya sa mga tao. 

2.  Ito ay matinding pananalangin ni David at dapat ito rin ay maging kagustuhan natin upang 
mabigyan natin pagpupuri at kalulwalhatian ang ating Diyos! 

  


