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Pamagat: Mga Hadlang sa Buhay na Dapat Tanggalin 
 
Texto: Ps. 119:113 “SAMECH. I hate vain thoughts: but thy law do I love.” 
 Pagsasalin:  Kinasusuklaman (o kinamumuhian) ko ang mga taong may salawahang kaisipan, 

nguni't ang iyong kautusan ay iniibig ko. (Awit o Psalmo 119:113) 
 
Panimula: 
 1.  Ito ay ang ikalabinlimang seksyon ng banal na alphabeto: “SAMECH” 

2.  Sa talatang ito ang Mang-aawit ay may kinalaman patungkol sa mga kaisipan, mga bagay, at 
mga tao na taliwas sa mga saloobin at landas ng Panginoon. 

3.  Ito ay mga bagay na dapat nating ingatan at iwasan para lumago tayo sa pananampalataya. 
 
I.  Mga Salawahang Pagiisip or “vain thoughts.” (v.113) 
 1.  Ano ba ito? – pabago-bago ang isip, o walang kabuluhan. (James 1:8, 4:8) 
 2.  Saan ito nanggagaling? – lumang pagmamataas ng puso ng tao. (Gen. 6:5; Heb. 4:12) 
 3.  Ano ang ipekto nito? – Pr. 23:7 

4.  Ano ang gamot sa salawahang pagiisip? – Rom. 12:2 – “renewing of your mind”. Bagohin ng  
Panginoon. Ang pagbabago hindi pabago-bago. Pagbabago ng pagiisip o isipan. 

 
II.  Mga Manggagawa ng Kasamaan (v.115, 119) 
 1.  Sino ang mga ito? – vain thoughts produce vain men. 
  a. Ang pagsamaba sa ibang diyos (Judges 2:11) 
  b. Makalimot sa Panginoon (Jg. 3:7) 
  c. Pinaselos nila ang Diyos (1 Kings 14:22) 
  d. Sinundan niya ang buhay ng kanyang kamaganak na hindi ligtas (1 Kings 15:26) 
  e. Maling pagpipili, ang hindi pagsagot ng tama sa Diyos (Isaiah 65:12) 
 2.  Ano ang ipekto nila? – hahadlangan ka nila sa paggawa mo sa salita ng Diyos. 
  a. Sila ay naliligaw sa palatuntunan ng Panginoon. “err” – “to go astray” (v.118) 
  b. Sila ay mapanlinlang. (v.118) 

3.  Ano ang sagot sa kanila? (Ps. 37:1, 9) at (Ps. 119:115 – Depart from me – Magsihiwalay kayo  
sa akin. – Lumayo. Iwasan. 

 
III.  Paano patibayin ang sarili sa Panginoon? 
 1.  Masdan ang dapat gawin sa Salita ng Diyos: 
  a. Mahalin ang Salita ng Diyos (v.113, 119) 
  b. Umasa tayo sa Salita ng Diyos (v.114) 
  c. Iingatan ko ang Salita ng Diyos (v.115) – parang gwardya ang pagiingat nito. 
  d. Patuloy na pagbibigay galang sa Salita ng Diyos (v.117) 

e. May takot sa Diyos at sa kanyang mga Salita (v.119) – ang takot sa Diyos ang siyang 
nagreresulta sa pagsisisi. 

 2.  Masadan ang dakilang tulong na galing sa Diyos: 
  a. (v.114) kabulihan ko at kalasag. 
  b. (v.116, v.117) Alalayan mo ako. – hinahanggad natin ang patuloy na tulong ng Diyos. 
  c. (v.117) Ako ay iyong ililigtas – safe. 
 
Katapusan: 

1.  Kapag Malaya tayo sa salawahang pagiisip at mga manggagawa ng kasamaan, ay wala na  
tayong distractsyon at pagkakaiba-iba na mga tao o bagay na manggugulo sa atin, sa lakad 
natin sa Panginoon.  Maarin na nating italaga ang buhay nating para sa Panginoon. 

 
2.  Alisin nating ang sinasabi ng v.119 – “taing bakal” – basura – “dross” – kinakailangan na 

ingatan natin ang ating isisp at mga kasama sa buhay. Sila ay titigilan ng Panginoon. 


