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Pamagat: Saan Nakikita ang Pagmamahal ng Salita ng Diyos. 
 
Texto: Psalm 119:97 “MEM. O how love I thy law! it is my meditation all the day.” 
 Pagsasalin: Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! Siya kong gunita buong araw. 
 
Panimula: 

1.  Maraming mga tao na nagsasabi na mahal nila o iniibig nila ang salita ng Diyos pero paano 
natin malalaman kung totoo ang sinasabi nila? Ganito rin ang pagsasabi na “mahal ko ang 
Diyos” – paano natin malalaman na talagang minamahal natin ang Panginoon? (Jn. 14:15). 

 “Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.” 
2.  Hindi interesado ang Panginoon sa mga bagay-bagay na sinasabi ng bibig. Hinahanap niya ang 

katotohanan sa puso ng tao. (Mk. 6:7). 
3.  Sa ating texto ay makikita natin ang mga ebidensya ng isang buhay na umiibig sa salita ng 

Diyos. At ang katunayan nito ay makikita sa kanyang lakad o sa kaniyang buhay. 
 
I. Mahal ko ang Salita ng Diyos at Nakikita ito sa Aking Pagtrato ng Salita ng Diyos: 
 1.  It is my meditation all the day –  
  a. Basahin 
  b. Unawain. 
  c. Pag-aralan. 
  e. Isaulo o memoryahin. 
  f. Pag-isipan o bulay-bulayin ito. 
  g. Gawin o i-apply ang salita ng Diyos. 
 2.  (v.103) - How sweet are thy words unto my taste! yea, sweeter than honey to my mouth! 
  a. Ang pagaaral at pagsunod sa salita ng Diyos ay masmalugod pa kaysa sa kasiyahan ng  
   pangkatawan. 
  b. Ang salita ng Diyos ay parang pagkain ng kaluluwa at ito ay nagbibigay lakas sa atin. 
  c. Honey/Pulot ay hindi lamang sa pagpapaenganyo ito rin ay napakatamis. 
 
II. Mahal ko ang Salita ng Diyos at Nakikita ito sa Karunungan na ibibigay Sa Akin: 
 1.  (v.98) wiser/karunungan. 

2.  (v.99) more understanding/maunawa. 
3.  (v.102) thou has taught me/iyong tinuruan ako. 
4.  May kasabihan: Experience is the best teacher. Pero mail po yon. Ang Panginoon at ang 

kanyang mga salita ang the best teacher. (Dapat pakinggan natin ang salita ng Diyos). 
 
III. Mahal ko ang Salita ng Diyos at Nakikita ito sa Pagiiwas ko sa Kasalanan: 

1.  (v.101) Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang 
salita mo. 

2.  (v.104) Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang 
bawa't lakad na sinungaling. 

 
Katapusan: 
 1.  Hindi mahirap na makita natin sa buhay kung sino talaga ang nagmamahal sa salita ng Diyos. 
 2.  Kumusta ang kondisyon ng iyong kaluluwa? 

3.  Sana makita mo rin sa iyong buhay o malaman mo sa iyong sarili na talagang iniibig mo ang 
kanyang mga salita. (Pagaralan at isispin itong mabuti, Gamitin mo ang karunungan na 
ibinibigay sa inyo ng salita ng Diyos, at iwasan ang mga kasalanan na sagabal sa inyong 
pagsasama sa Panginoon). 


