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Pamagat: Ang Isang Buhay ng Pananalangin at Pagpupuri 
 
Texto: Ps. 119:176 “I have gone astray like a lost sheep; seek thy servant; for I do not forget thy 

commandments.” 
 Pagsasalin: Psalmo 119:176 Ako ay naligaw na parang tupang nawala; hanapin mo ang iyong lingkod 

sapagka’t hindi ko kinalilimutan ang iyong mga utos. 
 
Panimula: 

1.  Ito na ang pinakahuling letra ng Hebrew alphabet, “Tau” seksyon, ang panglabingdalawang 
octavo. 

2.  Ang kaniyang petisyon ay nagtitipon ng pwersa at lakas. 
3.  Habang nananatili siya sa langit ng espirituwal na pakikisama, isinara niya ang awit sa 

kababaang-loob, namamalimos o nagmamakaawa na siya ay hanapin na parang tupang 
nawala. 

 
I.  Mga Panalangin: 
 1.  Pagkaunawa (v.169) – upang malaman natin at magampanan ang ating mga tungkulin. 
 2.  Pagpapalaya (v.170; v.174) 
  a. Sa mga pagsubok na galing sa labas: kalamidad, kipot o paghihirap, at kaaway. 

b. Sa mga pagsubok na galing sa loob: kasalanan, marupol sa pakikinig at paglilingkod, 
tukso, pagdududa, at takot. 

 3.  Tulong (v.173; v.175) – praktikal na tulong galing sa iyong kamay! 
a.  Mabuting kamay – Ezra 7:9 (desisyon ng hari); 8:18 (ihinanda ng Panginoon ang mga 

Levites; at Nehemiah 2:8 (grasya at kapangyarihan ng Diyos ay ayon dito). 
b.  Kinakailangan na parati nating bigyan pansin ang mabuting kamay ng Panginoon sa 

ating buhay at mga desisyon. 
4.  Buhay (v.175) 

a.  Ang buhay natin ay galing sa Diyos at dapat araw-araw isinasauli natin sa Diyos ang 
ating pasasalamat, at pagpupuri. 

b.  Ang espirituwal na buhay ay buhay ng pananalangin at pagpupuri. 
 5.  Panunumbalik (v.176)  

a.  Mayroon tayong pagkamalikhain: naliligaw o nawawala.  
b.  Madalas, sadya, walang kabuluhang, at kahit na parang walang pag-asa, subalit 

lamang sa kaniyang dakilang grasya at biyaya. 
 
II.  Mga Pagpupuri: 
 1.  Pagpupuri ng mga labi (v.171; v.172) 

a.  Dapat ibuhos natin ang pagpupuri; patuloy, malaya, at sagana tulad ng isang 
fountain. 

b.  Ang kanyang pagnanais ay upang makinabang sa salita ng Diyos. 
2.  Pagpupuri ng buhay (v.175) – dahil ang pakikinabang sa salita ng Diyos ay nakikita sa 

pagsasagawa ng salita ng Diyos. 
 
Katapusan: 

1.  Narito si David. Hindi lamang ito patungkol sa kaniyang nakaraan, ngunit ang kasalukuyang 
buhay, na tila isang tupa na nasira mula sa pastulan nito, pinabayaan ang kawan, iniwan ang 
pastol, at dinala mismo sa ligaw na ilang, kung saan ito ay naging tulad ng Isang bagay na 
nawala. Ang tupa ay nagpaparamdam, at si David ay nananalangin, "Humingi ng iyong 
lingkod." 

2.  Nararapat lamang na tayo ay manalangin at magpuri sa kaniya. Walang sinoman sa mundong 
ito na nanalangin at nagbibigay puri sa Pangioong Jesus ay mapapahiya magpakailanpaman. 


