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Jun. 11, Sun. PM – Missionary Bill Hardecker 
 
Pamagat: Ang Magpakailan mang Natatag na Salita ng Diyos 
 
Texto: Psalm 119:89 “LAMED. For ever, O LORD, thy word is settled in heaven.” 
 Pagsasalin: Magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. 
 
Panimula: 
 1.  Ito ang LAMED seksyon o ang panlabingdalawang pangkat ng alpabetong Hebreo. 
 2.  Mula sa dagat ng problema siya ay lumukso sa pampang, at nakatayo siya sa kuta. 

3.  Ang salita ng Panginoon ay hindi pabagu-bago at alanganin. Ito ay tiyak, disidido, metatag, 
napapirmi, sigurado, hindi matinag. 

4.  Ang mga turo at opinion ng tao ay palaging papalit-palit, ngunit ang salita na galing sa 
Panginoon ay noong unang panahon ay pareho, at hindi maaring palitan 
magpakailanpaman. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siya mismong nagaalaga ng kanyang 
mga salita. (Thus Saith the LORD – Ganito ang Sinabi ng PANGINOON). 

5.  Dahil dito malaki ang pasasalamat natin at matindi ang biyaya na makukuha natin sa 
pamamagitan ng salita ng Diyos. 

6.  Napakapersonal ang mga panata ni David (vs. 92-96) pero ang bibigyan natin pansin ay ang 
central na mensahe nitong v.89. – ang pinakamamahaling kayamanan na ibinigay sa atin ng 
Panginoon – Ang kanyang mga salita! 

 
I.  Ang Matatag na Salita ay Sapat: 
 1.  Sapat patungkol sa kaligtasan. (2 Tim. 3:15) 
 2.  Sapat patungkol sa mga bagay na ispirituwal. (Rom. 8:5) 
 3.  Sapat patungkol sa pamumuhay. (Gabay) (2 Tim. 3:16,17) 
 
II. Ang Matatag na Salita ay Nagpapatotoo sa Dakilang Diyos: 
 1.  Pansinin natin ang kabutihan ng Diyos, na nagbigay sa atin ng kanyang mga salita.  
 2.  Pansinin natin ang karunungan ng Diyos, na isinulat niya ang kanyang mga salita. (Jn. 10:35b) 
 3.  Balang araw hahatulan tayo ng Diyos ayon sa kanyang salita. (Rev. 20:12) 
 
III.  Ano ang Tungkulin Natin sa Kanyang Salita? 
 1.  Pagaralan natin ang kanyang mga salita. (2 Tim. 2:15) 
 2.  Bigyan natin halaga ang kanyang mga salita. (Job 23:12) 
 3.  Paniwalaan natin ang kanyang mga salita. (Ps. 18:30) 
 4.  Mahalin natin ang kanyang mga salita. (Ps. 119:97) 

5.  Sumunod o tumalima tayo sa kanyang mga salita. (22X keep thy…/v.33 to the end/v.44 
continually) 

 6.  Ipaglaban natin ang kanyang mga salita. (Jude 1:3) 
 7.  Magbigay puri at magpasalamat tayo dahil sa kanyang mga salita.  
 
Katapusan: 

1.  Isa sa mga dahilan kung bakit biniyaya tayo ng Panginoon ng kanyang salita ay para itaguyod 
tayo sa pananampalataya. Dapat maging matibay tayong Kristrayono. (1 Pet. 5:10) 

2.  Hindi tayo tumatamggap ng mga turo o pilosopiya na sumasalungat o hindi sumasangayon sa 
salita ng Diyos. 

3.  Ang dakilang salita ng Diyos, ito ay nagtuturo sa atin patungkol sa kaligtasan at kabuhayan. 
Itong salita ang nagtuturo sa atin na kung ano ang dapat paniwalaan, at dapat gampanan. 

 


