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Pamagat: Ang Ilawan at liwanang ng Diyos 
 
Texto: Psalm 119:105 “NUN. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.” 
 Pagsasalin: Ang Iyong salita at ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. 
 
Panimula: 
 1.  Ito ay ang panlabing-apat na seksyon ng Awit 119 o ng Psalmo 119. “Nun” 
 2.  Nakatira tayo sa mundo na madilim. Napaka dilim ng mundong ito. 
 3.  Pero, hindi tayo iniwanan ng Diyos sa kadiliman, binigyan niya tayo ng dakilang salita. 

4.  Itong v.105 ay nagtuturo sa atin ng katangian ng Salita ng Diyos – Ilawan at Liwanag. (Gabay 
at Patnubay). [Pro. 6:23] 

5.  Itong seksyon ay punong puno ng pwede nating pagaralan  
A.  patungkol sa pagtrato natin sa salita ng Diyos (vss. 106, 112);  
B.  “freewill offerings of my mouth” (v.108 – ito ay ang handog ng pagpupuri; Ps. 

50:14 “offer unto God thanksgiving”; Hos. 14:2 – “calves of our lips” [parang 
mga toro]; Heb. 13:15 – “fruit of our lips” [bunga ng mga labi]) – prayers, 
praises, and thanksgiving. 

C.  “My soul is continually in my hand:” (v.109) – Judg. 12:3; 1 Sam. 19:5; Job 13:14. 
– Nakalantad sa panganib ang kanyang buhay. 

D.  v.111 – Yun patotoo ng Panginoon ay ang aking mana magpakailanman. 
 6.  Bibigyan nating pansin ang v.105 ngayon. 
 
I.  Ang Kadiliman ng Mundo: [Isa. 60:2a] – tatakpan o mababalot ng kadiliman ang buong daigdig, at ng 

salimuot o makapal o matinding dilim ang mga bayan. 
 1.  Kamangmangan at kawalan ng pananampalataya. (Jn. 1:5; 3:19) 

2.  Ito ang dahilan kung bakit tayo ay naliligaw sa landas ng Panginoon. (Jn. 12:35; 1 Jn. 2:11). 
Natitisod tayo na parang bulag (Isa. 59:10). 

3.  Ito ay katangian ng hindi ligtas (Ps. 107:10). Sila nga ay anak ng kadiliman (1 Thess. 5:5). 
4.  Mayroon palang landas ng kadiliman (Pr. 2:13); mayroon din gawa ng kadiliman (Eph. 5:11). 
5.  Yun kapangyarihan ni Satanas ay na sa kadiliman (Eph. 6:12; Col. 1:13). 

 
II. Ang Liwanag ng Salita ng Diyos: 
 1.  Sa ating sarili, tayo ay sa kadiliman, maliban kung tayo ay binigyan ng ilawan at liwanag. 

2.  Sa lahat ng aking pagdududa, mga paghihirap, sa pagkakasala, sa aking kalungkutan, takot, 
kagipitan, pagkabalisa – Salamat sa Diyos, mayroon akong ilawan at liwanag. 

3.  Hindi natin malalaman ang kadiliman ng puso natin maliban sa salita ng Diyos. Yun kadiliman 
ng gawa at landas ng buhay natin ay hindi natin ito matutulungan. Pero sa awa ng Diyos, 
binigyan niya tayo ng ilawan at liwanag sa pamamagitan ng kanyan Salita! 

4.  Ang pagpasok ng iyong mga salita ay nagbibigay liwanag. (Ps. 119:130) 
5.  Ipinapahayag ng ilaw ang mga gawa ng tao. (Jn. 3:20-21; Eph. 5:13) 
6.  Ang banal na kasulatan ay ang tanging ilawan at liwanag na pamantayan patungkol sa 

kaligtasan. (2 Tim. 3:15) 
7.  Ang banal na kasulatan ay ang tanging ilawan at liwanag na pamantayan patungkol sa 

kabuhayan (pananampalataya at pagkamasunurin). (2 Tim. 3:16-17) – pagtuturo 
(doktrina), pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. 

8.  Ito ay para tayo na mga anak ng Diyos – ay maging sakdal o ganap at naihandang lubos sa 
mga mabubuting gawa o “lubusang handa” o “nasasangkapang lubos sa lahat…” 

 
Katapusan: 
 1.  Psalmo 119:105 Ang Iyong salita at ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. 
 2.  Magpasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na ibinigay niya sa atin ang kanyang mga Salita. 

3.  Ang paggamit nito sa buhay ay siyang nagpapatunay na totoo ang ating pasasalamat sa 
kaniya. 


