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Pamagat: Ang Ginhawa ng Salita ng Diyos 
 
Texto: Awit 119:50 “This is my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.” 
 

Pagsasalin: Ito ang aking ginhawa sa aking kapighatian: na ang iyong salita ay nagbibigay buhay 
sa akin.  (Awit 119:50) 

 
Panimula: 
 1.  Itong “octrain” ay ang ikapitong seksyon ng Awit 119, at letra ng Hebrew alphabet: ZAIN. 
 2.  Patungkon itong unit sa kaginhawaan ng Salita ng Diyos. 
  a. May ginhawa tayo na tinutupag ng Diyos ang kanyang mga pangako. 

b. May ginhawa tayo na ang Salita ng Diyos ay siyang umaalalay saatin habang 
dumaraan tayo sa hirap at lungkot. 

c. May ginhawa rin tayo sapagkat walang tabla ang mga pangungutya ng mga buktot at 
masamang tao. (Nakakaawa nga kung pansinin nating ang buhay nila). 

d. May ginahawa tayo kasi sa buhay natin ay palagi tayong binibigyan ng Panginoon ng 
awit sa ating puso lalo na sa gabi o kadiliman ng buhay. 

3.  Makukuha natin itong ginhawa at ligaya ng Banal na Kasulatan sa pamamagitan ng pagiingat 
at pagtalima ng Salita ng Diyos. 

 
I. Ang mga Panalangin ng Kaginhawaan: 
 1.  (v.49) Alalahanin mo ang iyong salita sa lingkod mo. – Ito ay isang pagsamo o panawagan. 
  a. Nagbibigay ng pagasa ang kanyang mga salita. (v.49) 
  b. Nagbibigay aliw sa ating kagipitan. (v.50) 
  c. Nagbibigay buhay ang mga pangako ng Diyos. (v.50) 
  d. Hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. (v.51) 
 2.  (v.52) Akiing inalala ang mga batas mo nang una. – 

a. Ang kanyang Salita ang nagbibigay saatin ang aliw. (v.52) – kaya dapat palagi tayo na 
nasa salita ng Diyos. 

b. Kapag naalala natin ang salita ng Diyos, mapupuno tayo ng takot at labis na 
pagkasuklam dahil sa mga masasamang tao na tumatalikod at umiiwas sa kanyang 
mga salita. (v.53) 

c. Hindi lamang insinasaalala ang salita ng Diyos, ito rin ay kanyang awit or mga kanta 
kahit saan man siya nanunuluyan. (v.54) – kanta, galak, libangan. 

 
II. Ang Pangalan ng Kaginhawaan: 

1.  (v.55) Naaalala ko ang pangalang ng Panginoon. 
  a. Pinaka personal na Pangalan ng Panginoon: LORD – Jehovah. 
  b. “Elohim” – Gen. 17:1; 14:18; 21:33 (Creator/Manlilikha) 
  c. “Jehovah” – (Saviour/Tagapagligtas) 
   1. “Jehovah-jireh” (the Lord will see or provide) Gen. 22:14 (Provision/Panustos) 

2. “Jehovah-Rapha” (the Lord that heals) Exo. 15:26 
(Preservation/Pangangalaga) 

   3. “Jehovah-nissi” (the Lord my banner) Exo. 17:15 (Victory/Tagumpay) 
   4. “Jehovah-shallom” (the Lord our peace) Judges 6:24 (Peace/Kapayapaan) 
  g. “Adonai” – (my Lord) Judges 6:15 (Master/Panginoon) 
2.  (v.55) Kailangan alalahanin natin ang kanyang Pangalan at mga pangako “sa gabi” ng ating 

buhay. 
 
Katapusan: 
 1.  Ang sekreto (pero hindi naman talaga ito lihim) ng kaginhawaan ay makikita sa v.56. 
 2.  Wagnating kalimutan at iwanan ang salita ng Diyos.  
 


