THE REVELATION OF GOD
( Psalm 19 )
Ang Salmo 19 naghisgut kini sa duha ka butang nga diin gipadayag sa Dios ang iyang
kaugalingon. Nan, sumala niining maong Salmo giunsa man pagpadayag sa Dios ang
iyang kaugalingon?
HOW GOD REVEALS HIMSELF?
1. THROUGH NATURE / CREATION (v1-6)
Salmo 19:1-6(ABMBB) “(v1)Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug
ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat!
Ang kalangitan o kawanangan apil na niini ang mga bitoon, adlaw, bulan, ug mga planeta.

(v2)Ang matag adlaw nag-asoy niini ngadto sa sunod nga adlaw, ug ang matag
gabii nagpadayag ug kahibalo.
(2-AB) “Ang adlaw ngadto sa adlaw nagapamulong, ug ang gabii ngadto sa gabii
nagapadayag ug kinaadman.
(v3)Walay sulti o pulong nga gilitok, o tingog nga nabati;
(v4)apan ang ilang kalanog madungog sa tibuok kalibotan. Ang ilang mga pulong
milukop sa tanang dapit sa kalibotan. Didto sa langit
gipahimutang sa Dios ang usa ka tolda alang sa adlaw.
Giking bersikulo 4 gikutlo ni apostol Pablo aron pagtandi sa kalanog sa Maayong Balita ngadto

sa katawhan sa Israel, apan bisan pa niini wala sila motoo.
Roma 10:16-18(MBB) “Apan wala modawat ang tanan sa Maayong Balita! Si Isaias
miingon, ‘Ginoo, kinsay mituo sa among giwali? (17)Busa ang pagtuo naggikan
sa pagpamati sa mensahe, ug ang mensahe naggikan sa pagwali kang Cristo.
(18)Apan mangutana ako: Tinuod ba nga wala sila makadungog sa mensahe?
Nakadungog sila, sumala sa Kasulatan: Milanog sa tibuok kalibotan ang ilang
tingog, miabot sa mga utlanan sa kalibotan ang ilang mga pulong.”
Note: Then balika pagbasa ang bersikulo 4 sa Salmo 19
Ang pag-ingon “Didto sa langit gipahimutang sa Dios ang usa ka tolda alang sa adlaw” kini
nagpasabot nga ang kalangitan o kawanangan gipakasa kinig tolda, tolda sa adlaw.

Salmo 104:2(MBB) “Ug nagbisti sa kahayag. Gibukhad mo ang kalangitan sama
sa tolda.”
(v5)Sama kini sa usa ka malipayong pamanhonon nga migula sa iyang puluyanan, ug sa usa ka magdudula nga andam na pagdagan sa lumba.
Ang pag-ingon Sama kini sa usa ka malipayong pamanhonon nga migula sa iyang
puluy-anan” kini nagpasabot sa iyang malipayong pagsidlak matag-adlaw. Sama siya
sa usa ka pamanhonon nga kanunay gutong mogula sa iyang balay aron pagsugat sa
iyang pangasaw-onon. Wala siyay reklamo. Kanunay siyang nag-function sa iyang
trabaho.
Ang pag-ingon “ug sama sa usa ka magdudula nga andam na pagdagan sa lumba”
kini nagpasabot sa iyang malipayong pagtuyok sa iyang circuit. Sama siya sa usa ka
magdudula nga kanunay gustong modagan. Wala siyay reklamo. Kanunay siyang nagfunction sa iyang trabaho.
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(v6)Mosubang kini sa silangan ug mosalop sa kasadpan. Walay makalikay sa
kainit niini.
Ang kalangitan dili lang kay nagpadayag nga naay Dios kondili nagpadayag sad kini
nga matarong ang Dios.
Salmo 50:6(MBB) “Ang kalangitan nagmantala sa pagkamatarong sa Dios kay
siya maghuhukom man.”
Buhat 14:17(MBB) “Apan kanunay siyang nagmatuod sa iyang kaugalingon
pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat: naghatag siya kaninyog ulan
ug mga abot sa yuta sa hustong panahon; ug gihatagan kamo niyag pagkaon ug
gilipay.”
Kon ang kalangitan nagpadayag nga naay Dios, nan, mao usab ang kalibotan nga
atong gipuy-an. Kon ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, nan, unsa pa ka
ha sa kalibotan nga atong gipuy-an.
Roma 1:19-20(MBB) “Ang masayran sa tawo bahin sa Dios gipadayag kanila sa
klaro gayod. Ang Dios gayod maoy nagpatin-aw niini kanila. (20)Sukad buhata sa
Dios ang kalibotan, ang iyang dili makita nga mga kinaiya, ang iyang gahom nga
walay kataposan ug ang iyang pagkadios, nakita sa klaro kaayo diha sa mga
butang nga gibuhat sa Dios. Busa wala na silay ikabalibad.”
Roma 1:19-20(AB) “Kay ang arang mahibaloan mahitungod sa Dios tataw ngadto
kanila, kay kini gipakita man sa Dios ngadto kanila. (20)Kay sukad pa sa
pagkatukod sa kalibotan ang iyang dili makita nga kinaiya, nga mao ang iyang
dayong gahum ug pagka-Dios, sa tin-aw naila na pinaagi sa mga butang nga
iyang nabuhat. Busa wala silay ikapangulipas.”
Ecclesiastes 11:5(ABMBB) “Ang Dios maoy nagbuhat sa tanang butang, ug dili
matugkad ang gibuhat niya, sama nga dili mo matugkad ang pagturok sa
kinabuhi sulod sa tagoangkan sa usa ka babaye.”
Roma 11:36(ABMBB) “Kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug alang kaniya ang
tanang mga butang. Iya sa Dios ang himaya sa walay kataposan! Amen.”
Hebreo 2:10(ABMBB) “Ang Dios maoy nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang
butang. Husto gayod siya sa paghingpit kang Jesus pinaagi sa pag-antos aron
makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang
nagdala kanila ngadto sa kaluwasan.”
1 Corinto 8:6(ABMBB) “Apan alang kanato may usa lamang ka Dios. Kini mao ang
Amahan nga nagbuhat sa tanang butang ug nagkinabuhi kita alang kaniya. May
usa lamang ka Ginoo, si Jesu-Cristo, nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang
butang ug nagkinabuhi kita pinaagi kaniya.”
Colosas 1:15-16(MBB) “Si Cristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga
Dios. Siya ang panganayng Anak ug labaw siya sa tanang binuhat. (16)Kay
pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta,
makita ug dili makita – mga gahom nga espirituhanon, mga panoan, mga hari, ug
ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang
kaniya.”
Juan 1:1-3(MBB) “Sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang Pulong diha na. ang
Pulong uban sa Dios, ug ang Pulong Dios. (2)Sukad pa gayod sa sinugdanan ang
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Pulong uban sa Dios. (3)Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay
bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya.”
2. THROUGH WRITTEN GOD’S LAW (v7-11)
a) The Law is perfect (v7)
(v7)Hingpit ang balaod sa Ginoo ug naghatag kinig bag-ong kusog. Kasaligan ang mga

sugo niya ug naghatag ug kaalam sa mga kulang niini.
Panultihon 8:8(ABMBB) “Matuod ang tanang nga akong isulti, walay bakak o
limbong.”
Proverbio 8:8(AB) “Ang tanang mga pulong sa akong baba mga pagkamatarung
man; walay bisan unsa nga baliko ni balit-ad diha kanila.”

Isaias 34:16(MBB) “Susiha ug basaha sa libro sa Ginoo: walay usa kanila nga
makulang o mawad-an sa iyang pares. Kay pagbuot kini sa Ginoo ug siya mismo
maoy magtigom kanila.”
Isaias 34:16(AB) “Susiha ninyo gikan sa basahon ni Jehova ug basaha: walay usa
niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban; kay ang akong baba, kini nagsugo
na u gang iyang Espiritu, maoy nagtigom kanila.”

Salmo 12:6(MBB) “Kasaligan gayod ang mga saad sa Ginoo; sama sa lunsay nga
plata nga giputli sa makapito pinaagi sa kalayo.”
Salmo 12:6(AB) “Ang mga pulong ni Jehova maoy mga pulong nga putli; ingon sa
salapi nga inulay diha sa hasohasan sa ibabaw sa yuta, giulay sa nakapito ka
pilo.”
Proverbio 30:5(AB) “Ang tagsatagsa ka pulong sa Dios inulay: siya mao ang usa
kalasag kanila nga modangop diha kaniya.”
Lucas 21:35(MBB) “Ang langit ug ang yuta mangahanaw, apan dili gayod
mapakyas ang akong gisulti.”
Santiago 1:25(ABMBB) “Apan ang tawo nga magsugsi pag-ayo sa hingpit nga
kasugoan nga naghatag ug kagawasan sa mga tawo ug magpadayon sa
pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob
ra diha sa pagpamati.”
-It gives new strength (revive the soul –NIV; converting the soul-KJV)
Isaias 40:31(ABMBB) “Apan kadtong mosalig sa Ginoo makabaton ug bag-ong
kusog; manglupad sila daw agila, managan sila ug dili kapuyan, manlakaw ug dili
maluya.”
Mateo 10:34-38(MBB) “Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron pagdalag
kalinaw sa kalibotan; dili kalinaw ang gidala ko, kondili espada. (35)Mianhi ako
aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak
nga babaye ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babaye ug ang ilang
ugangan nga babaye; (36)ang labing mangil-ad nga kaaway sa tawo mao ra unya
ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. (37)Ang nagmahal sa iyang
amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako; ug kadtong
nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako.(38)” Ang dili mopas-an
sa iyang krus ug mosunod kanako , dili angay kanako.”
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Efeso 6:17(MBB) “Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug
gamita ang pulong sa Dios sama sa espada nga gihatag kaninyo sa Espiritu.”
Hebreo 4:12(MBB) “Kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa
kay sa bisan unsang espada nga duhay suwab. Modulot kini hangtod sa
kinahiladman sa kalag ug espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug
ang kauyokan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasingkasing sa
mga tawo.”

It gives wisdom (making wise the simple)
Salmo 119:98-100(ABMBB) “Ang imong mga sugo nag-uban kanako sa kanunay
ug naghimo kanako nga mas maalamon pa kay sa tanan kong mga kaaway.
(99)Labaw pa akog nasabtan kay sa tanan kong mga magtutudlo, kay
gipamalandongan ko man ang imong mga pahimangno. (100) Labaw akog kaalam
kay sa mga tigulang, kay gituman ko man ang imong mga sugo.”
Roma 1:22-23(MBB) “Matod nila maalam sila, apan mga buangbuang diay;
(23)inay simbahon nila ang Dios nga walay kamatayon, nagsimba hinoon sila sa
mga larawan nga gibuhat ingon sa dagway sa tawo, o sa mga langgam, o sa mga
mananap, o sa mga hayop nga nanagkamang.”
(v8) “Husto ang balaod sa Ginoo ug magmalipayon ang motuman niini. Matarong
ang iyang mga sugo ug naghatag kinig kaalam
- It gives joy (giving joy to the heart- NIV; rejoicing the heart-KJV)
Salmo 119:14 ‘Gikalipay ko ang pagtuman sa imong mga sugo labaw kay sa
pagbaton ug daghang bahandi.”
(v9) “Ang pagbaton ug kahadlok sa Ginoo maayo, ug molungtad kini hangtod sa
kahangtoran. Matarong ang mga hukom sa Ginoo, ug makiangayon sa kanunay.”
-It teaches to fear God (it teaches righteous living)
Ecclesiastes 12:13(AB) “Kini mao ang katapusan sa butang; ang tanan nadungog
na: Kahadloki ang Dios, ug bantayi ang iyang mga sugo; kay kini mao ang tibuok
katungdanan sa tawo.”
Proverbio 8:13(AB) “Ang pagkahadlok kang Jehova maoy pagdumot sa dautan:
ang pagpagarboso, ug pagkamapahitas-on, ug ang dautan nga dalan.”
(v10) “Mas maayo kining tinguhaon kay sa bulawan bisan sa lunsayng bulawan,
ug mas tam-is kini kay sa dugos, bisan sa lunsayng dugos.”
-Its value is more precious than gold & sweeter than honey
Salmo 119:72 “Ang imong balaod mas maayo pa alang kanako kay sa linibong
bulawan ug plata.”
Salmo 119:103 “Pagkatam-is sa imong mga kasugoan! Mas tam-is pa kini kay sa
dugos!.”
-Great is your reward in heaven
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