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Pamagat: Kahanga-hanga ang Salita ng Diyos. 
 
Texto: Psalm 119:129 “PE. Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them.” 

Pagsasalin: Ang inyong mga patotoo ay kahanga-hanga: kayat iniingatan ng aking kaluluwa ang 
mga sila. (Awit 119:129). 

 
Panimula: 
 1.  Ito ay ang labimpitong seksyon ng Psalmo 119. “PE” – Ang Kahanga-hangang Salita ng Diyos. 
 2.  Meyroon tayong tatlong punto na makikita sa “octinary” na ito. 
 
I.  Mga Papuri para sa Salita ng Diyos. 

1. (v.129) Kahanga-hanga (Wonderful). Lahat ng mga doktrina, at hiwaga ng Salita ng Diyos ay 
para sa atin. 

  a. Kahanga-hanga ang salita sa likas nitong katangian: 
   a.1. Walang Pagkakamali o Pagkukulang. 
   a.2. May may katibayan ng sarili. 
   a.3. Punong-puno ng katotohanan. 
  b. Kahanga-hanga ang salita sa epekto nito sa ating kaluluwa: 
   b.1. Nagtuturo sa atin 
   b.2. Dumadakila sa atin. 
   b.3. Nagpapatibay sa atin. 
   b.4. Umaaliw sa atin. 
2. (v.130) Pag-iilaw (Illumination). – kahit na hindi tayo talagang matalino, kung tayo ay 

sumasailalim sa Salita ng Diyos, binibigyan tayo ng makalangit na karunungan, unawa, 
matuwid na disposisyon, maayos na pananaw sa buhay, kapayapaan ng espiritu, mahabang 
pasensya, pagmamalasakit para sa kapwa, maka-Diyos at tamang hatol o desisyon, grasya 
para sa gawa ng Panginoon, kapangyarihan galing sa Diyos para magawa ang hinihiling ng 
Panginoon sa ating buhay. 

 
II. Ang Pagmamahal sa Salita ng Diyos. 
 1. (v.129b) “keep them” – iniingatan natin ang Salita ng Diyos. 
 2. (v.131) “longed for thy commandments” – pinanabikan ang iyong mga utos. 
 3. (v.135) “teach me thy statues” – ituro mo sa akin ang mga palatuntunin mo. 

4. (v.136) - Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad 
ang kautusan mo. – tuwing nakikita natin na hindi sinusundan ang mga Salita ng Diyos. 
Malalim na kalungkutan. 

 
III. Mga Panalangin na dapat tutunan: 
 1. (v.132) Manumbalik ka sa akin, at maawa ka sa akin, 

2. (v.133) Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita; - direkto mo ako at mamuno ka sa aking 
kilos at galaw. 

3. (v.133) at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anomang kasamaan. – panloob na 
mga hadlang. (Matt. 6:13; Lk. 11:4). 

4. (v.134) Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao: - panlabas na mga hadlang. 
5. (v.135) Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod; (Num. 6:25). – Tingnan mo ako na may 

pabor at lugod ng iyong pagmumukha. (Pakikisama!). 
 
Katapusan: 

1. Wag natin sayangin ang oras natin sa mga bagay-bagay na hindi patungkol sa Salita ng Diyos. 
O Hindi sumasangayon sa kanyang tapat at kahangahangang salita. 

2. Ang libro ng Diyos ay tunay na aklat ng himala. 


