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MGA KAWIKAAN 25:15 
"ANG DILANG BUMABALI NG MGA BUTO" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ang Kasulatan na ating yuyukuan sa araw na ito ay matatagpuan sa Mga Kawikaan 25:15.  
Dito ay mababasa natin, “Sa pamamagitan ng pagtitiyaga maaaring mahikayat ang pinuno, 
at ang malumanay na dila ay bumabali ng buto.”   
 
Ang ating Panginoong Jesu Cristo ay nagsasalita sa atin sa talatang iyan.  Nagsasalita Siya 
doon tungkol sa kapangyarihan ng binanal na dila, dilang nasa ilalim ng kapangyarihan ng 
Banal na Espiritu, dilang naging matalino, sa kapangyarihan ng gayong dila sa gitna ng 
bayan ng Dios sa ikabubuti. 
 
Ang Panginoon ay nagsasalita doon tungkol sa dalawang bahagi ng katawan ng tao:  ang 
dila at ang buto.  Sinasabi Niyang, sa isang katuturan, ang dila ay mas malakas kaysa sa 
buto, sapagkat ang dila ay babali ng mga buto. 
 
Ang dila ay malambot, isa sa pinakamalambot na bahagi ng ating katawan.  Ito’y nilikha ng 
Dios na naibabaluktot upang tayo’y makapagsalita.  Ang mga buto ay matigas, ang 
pinakamatigas na bahagi ng ating katawan.  Hindi sila nababaluktot, kundi sila’y nababali.  
Binabanggit ng Biblia lalo na ang ating noo ay matigas.  Sa aklat ng Ezekiel mababasa natin 
na gagawin ng Dios ang noo ni Ezekiel na matigas kaysa batong kiskisan.  Kadalasan ang 
pagtukoy ng Biblia sa matigas na ulo o matigas na buto ay patungkol sa masiklab na galit, sa 
yamot at galit na ayos ng puso. 
 
Malinaw, ang Panginoon ay nagsasalita sa atin noon ng isang kabalintunaan.  Sinasabi 
Niyang ang pinakamalambot na bahagi ng katawan ay kayang bumali ng pinakamatigas na 
bahagi.  Iyan ay napakagandang kapahayagan ng kapangyarihan ng mga salita ng anak ng 
Dios kapag ang anak ng Dios ay nagsasalita ng may kaamuan at pagtitiis, kapag ang anak ng 
Dios ay nagsasalita na gaya ng nasa presensya ng Dios.  Ang kapangyarihan ng mga salitang 
iyon na magtuwid at baliin ang katigasan at makasalanang galit na kadalasang sumasakmal 
sa ating mga puso.  Sa halip na ang ating mga salita ay nagdaragdag sa ningas, sinasabi ni 
Cristo na ang dila ng marunong, ang dila na nagmumula sa Kanya, ay kayang bumali ng mga 
buto. 
 
Ang Panginoon ay nagsasalita sa atin kung gayon tungkol sa mga salitang iyon na ating 
sinasabi kapag tayo ay nasa ilalim ng liwanag ng Krus, may kamalayan sa ating kaligtasan 
kay Jesu Cristo at sa ating pagkatawag upang luwalhatiin Siya sa mga salitang sinasabi 
natin.  Sinasabi Niya lalo na ang mga salitang sinasabi natin bilang tugon kapag tayo ay nasa 
mga sandali ng matinding pagkayamot at pakikipagtalo, at mahihirap na ugali ang nabubuo 
sa paligid natin.  Hindi matatalas o mapagmurang mga salita.  Tiyakang hindi “mahusay”na 
dila ang tinutukoy ng Panginoon.  Hindi ang makalupa, makalaman na paraan ng 
paghikayat o manipulasyon ang Kanyang tinutukoy.  Ang sinasabi Niya ay ang mga salitang 
sinasabi natin mula sa pusong may kaamuan, mga salitang sinasabi natin na gaya ng nasa 
presensya ng Dios, mga salitang sinasabi na may pagmamahal sa Dios at pagmamahal sa 
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ating kapwa, mga salitang sinasabi sa Kanyang presensya – ang mga ito, sabi ng Panginoon, 
ay kayang umusig ng pusong nagagalit. 
 
Ito ay nagbuhat sa unang bahagi ng talata.  Basahin natin, “Sa pamamagitan ng pagtitiyaga 
maaaring mahikayat ang pinuno.”  Doon ay may kaisipan tayo sa isang pinuno na sa 
kanyang isipan ay may itinakdang gawin.  May hinahawakan siyang makapangyarihang 
posisyon.  At habang nasa kanya ang kapangyarihan ng pinuno, ito ay kahalo na ngayon ng 
walang makakapigil na determinasyong gawin ang bagay na hindi marapat at kahangalan.  
Marahil siya ay hinamak.  Marahil ang kanyang dangal ay ininsulto, at itinakda niya ang 
kanyang sarili na gumawa ng hakbang.  Subalit gayunman dumating ang isang marunong 
na tagapayo na hindi hinahamon ang kapangyarihan ng pinuno, na mapagpigil at 
sumasawata sa kanyang espiritu, sinusuri ang sarili niyang makalamang bugso, ngunit 
inilalagay ang kaso sa harap ng pinuno na may kaamuan at karunungan.  At ang pinuno ay 
nahikayat na iwanan ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang pag-iisip. 
 
Ano ang sinasabi ni Cristo sa atin?  Sinasabi Niya ito.  Ang karunungan at kaamuan ni Cristo 
ay makikita sa atin kapag, sa ating mga salita, tayo ay tumutugon na may karunungan sa 
mga pangyayaring puno ng pagkayamot, galit, at masamang loob na pag-uugali. 
 
Mayroon pa.  Sinasabi sa atin ng Panginoon na sa mga salitang iyon na sinabing may 
pagmamahal sa Kanya at sa kapwa, mga salitang sinabi na may tapang, mga salitang sinabi 
sa karunungan at kaamuan, sinabi, gaya ng sabi ko, sa presensya ng Dios – ang mga salitang 
ito ay makapangyarihang kasangkapan sa mga kamay ng Dios upang palambutin at baliin 
ang matigas na pag-uugali na madaling mahulog ang ating mga puso. 
 
May isang napakagandang paglalarawan nito sa buhay ni David (I Sam. 25 – buksan ang 
inyong mga Biblia sa sitas na iyan).  Si David, gaya ng alam n’yo, ay isang lalaking may takot 
sa Dios.  Subalit siya ay nahulog sa kasalanan.  Sa kapitulong iyon si David ay puno ng 
walang-kabanalang galit at pagkayamot, ng paghihiganti na tumangay sa kanya at nagsara 
sa kanyang puso.  Ganito ang sitwasyon:  Nang tumakas siya kay Saul, inaruga at iningatan 
ng mga tauhan ni David ang mga pastol ni Nabal.  Ngayon si David ay nagsugo ng mga 
mensahero kay Nabal na nagtatanong kung may maibibigay sa kanya si Nabal, sapagkat 
siya ay nasa mahigpit na pangangailangan.  Ngunit si Nabal ay sumagot sa mga 
mensaherong ito na may kagaspangan at sinabing, “Sino ba si David, para tulungan ko 
siya?”  At si David, bilang tugon kay Nabal, ay napuno lamang ng galit at poot.  Ang pagtrato 
ni Nabal kay David ay wala sa lugar.  At ngayon ang dugo ni David ay sumulak.  Siya’y 
nagalit, siya’y puspos ng pagkapoot.  Si David, sa kanyang galit, ay nawalan ng kakayahang 
tumingin sa sarili niyang puso.  May isang bagay sa kanyang isipan nang bumalik ang 
kanyang mga isinugo dala ang mga salita ni Nabal.  Sinabi nya, “Isukbit ng bawat isa sa inyo 
ang kanyang tabak.”  Nakapagpasya na siyang parusahan si Nabal at ang kanyang 
sambahayan ng kamatayan. 
 
Ngayon si Nabal, sabi ng Biblia sa atin, ay isang hangal.  Sabi ito ng Biblia.  Siya ay lalaking 
masama ang ugali.  Siya’y masamang tao, sabi ng Biblia.  At, sabi ng Biblia, walang makipag-
usap sa kanya – siya’y ganap na hindi makatwiran.  Ang mga tauhan ni David ay naging 
pader sa mga pastol ni Nabal.  Iningatan nila sila at walang anumang kinuha kay Nabal.  
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Ngayon nang marinig ni David na naggugupit si Nabal ng balahibo ng kanyang mga tupa sa 
di kalayuan at hiniling niya kay Nabal na magpakita ng kabutihan sa kanya, si Nabal ay 
sumagot na may kahangalan at nasaktan si David. 
 
Subalit ang tugon ni David ay bulag na pagkagalit at pagpatay.  Sapagkat, nakita mo, sa ating 
laman ay nananahan ang bawat kasalanan.  Narito si David.  Siya ay nasa kagipitan.  
Hinahangad ni Saul ang kanyang buhay.  Dinahilan niyang sinikap niyang panatilihin ang 
kanyang renda sa mga tauhan niya.  Wala silang sapilitang kinuhang anuman sa 
kaninuman, bagama’t maaari nilang gawin.  Ngayon ang Nabal na ito ay sasagot sa kanya sa 
ganito kasasamang pagpapahiwatig.  At may isang naiisip si David – isang bagay na 
mahigpit ang kapit:  mamamatay si Nabal! 
 
Parang pamilyar ba?  Si David, sa puntong iyon, ay hindi itinatalaga ang kanyang sarili sa 
Dios.  Hindi, ilalagay niya sa kanyang kamay ang mga bagay-bagay.  Ipapakita niya sa Nabal 
na ito ang isa o dalawang bagay.  Parang pamilyar ba?  Kapag ang ating puso ay nag-aapoy 
at sinasakmal ng makalamang galit at sama ng loob, iyan ay isang napakasamang bagay.  At 
lalo ng masamang bagay ang sikapin itong bigyang-katwiran at sabihing, “Ah, may banal 
akong dahilan para magalit.”  Walang anuman, kung gayon ang maaaring pumigil sa atin.  
Tayo ay galit.  Magulang, sa harap ng iyong anak noong isang araw, bilang mag-asawa, 
nagkaroon kayo ng alitan.  Ang dahilan nito ay hindi mo nagustuhan ang ginawa ng asawa 
mo.  Nasugatan nito ang iyong pride.  Iniisip mo, “Ang manhid na iyon, ang walang-
malasakit na lalaking iyon na walang pakialam sa akin!”  Iyon ang pumipintig sa iyong isip.  
Pagkatapos ay may biglang nangyari.  At sa harap mismo ng mga batang iyon, nag-away 
kayo.  Sabi mo, “Sige, Humanda ka.”  At pumalo ka na.  O marahil nangyari ito sa iyong 
trabaho.  Sinasabi mo sa inyong departamento at sa mga kapwa mo manggagawa na 
maging handa.  May nakita kang darating.  Nakakita ka ng pulang bandila at sinabi mo sa 
kanila, “Kailangan nating maghanda para diyan.”  Sinubukan mong tulungan sila.  At ngayon 
ay bumaling sila sa iyo na walang pasasalamat.  O, marahil nangyari ito sa relasyon mo sa 
paaralan o sa iglesia.  Pakiramdam mo ay minaliit ka.  Isang bagay na hindi kailangan ang 
nangyari sa iyo.  At ang makasalanan mong kalikasan ay mahigpit na nakahawak dito at 
naglagay sa iyong harapan ng daan ng pagkakasala.  May panganib kang nakikita sa iyong 
harapan.  Ikaw ay puno ng walang habag na paghatol.  Mayroon kang sama ng loob, 
mayroon kang galit.  At bigla, sa halip na ang iyong puso ay malambot sa pagtanggap sa 
Salita ng Dios at upang makilala ang iyong sarili bilang pangunahing makasalanan, iyon ay 
nawala na.  Ang iyong puso ay kasing-tigas ng buto.  At naghahangad kang maghiganti. 
 
Ngayon sinasabi sa atin ni Cristo na ang malumanay na dila ay bumabali ng buto. 
 
Ang Dios, sa Kanyang habag, ay nalulugod na ipadala sa iyo at sa akin (na makasalanang 
matitigas ang puso) yaong matatalinong sumasaway sa atin baka tayo ay tumahak sa daan 
ng ating makasalanang kapahamakan.  Isinasagawa ng Dios ang Kanyang biyaya sa 
kapisanan ng mga banal.  Kaya sinasabi sa atin ng Kasulatan na dapat magkaroon ng higit 
pa nitong malumanay na dila na sinasabi ni Cristo.  Muli, hindi ng dila ng isang bolero, 
kundi ng dila na sa katunayan ay kasangkapan ng Kanyang katotohanan at kapayapaan. 
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Kadalasan kapag hinaharap tayo ng isang galit na espiritu tayo ay natutuksong gawin ang 
isa sa dalawang bagay.  Tayo ay natutuksong magpatangay sa espiritung iyon at tumugon, 
at bumangga ng mga ulo.  O, natutukso tayong umatras at umurong.  Sinasabi ng Salita ng 
Dios, Huwag.  Ang iyong tawag ay maging matalinong tagasaway.  Ngayon ipinapakita sa 
atin ng Salita ng Dios kung paano.  Sinasabi nito sa atin, “Ang malumanay na dila ay 
bumabali ng buto.”  Balikan natin ang halimbawang iyon sa buhay ni David sa I Samuel 25. 
 
Siguro ay maaalala mo na si Nabal ay may asawa, si Abigail, na napakatalino.  Si Abigail ay 
magandang paglalarawan ng malumanay na dila na bumabali ng mga buto.  Narinig ni 
Abigail ang ginawa ng kanyang asawa, ang lantarang panlalait na ibinigay niya kay David.  
At narinig niya na papunta na si David upang lipulin ang sambayahan ni Nabal.  Yamang 
ang Espiritu ng Panginoon ay nasa kanya, umalis siya ngayon upang salubungin si David.  
Kay Abigail ay mayroon tayong larawan ng malumanay na dila na bumabali ng buto.  
Mababasa natin ang tungkol sa kanya sa I Samuel 25, na siya ay matalino at maganda.  Ang 
Espiritu ng kanyang Panginoon ay nasa kanya.  At nasa kanya ang biyaya ng pamumuhay sa 
presensya ng kanyang Panginoon. 
 
Taglay ni Abigail ang Espiritu ng Panginoong Jesu Cristo.  Kaya humayo siya upang 
makipag-usap kay David.  Wala tayong oras upang tingnan ang sitas na iyon sa buo niyang 
magandang detalye.  Ngunit hayaan n’yong sabihin ko sa inyo ang ilang bagay na naganap 
doon. 
 
Mayroon, una sa lahat, nitong kapangyarihan ng malumanay na dila kay Abigail na nahayag 
sa kanyang espiritu, ang espiritu ng kapakumbabaan.  Kung babasahin mo ang kapitulong 
iyon, makikita mo na hindi siya lumapit kay David na may matapang na tingin, na may mga 
matang naghahamon, at ang kanyang bibig ay nagsasabing, “Hoy, ikaw! Sino ka ba sa 
palagay mo, na nagpaparoo’t parito sa bayan at pinapalis ang mga buong pamilya dahil sa 
palagay mo ay nainsulto ka?”  Hindi.  Nabasa natin na siya ay yumukod sa lupa.  
Nagpakumbaba siya.  Lahat ng kanyang sariling halaga at ng buong sarili niya ay kanyang 
tinalikuran.  Nagpakumbaba siya sa harap ng Dios.  Alam niyang wala siyang magagawa at 
kinilala niya ang kanyang pananalig sa Dios.  Sa katunayan, inako pa niya ang pagkakamali.  
Hindi niya hinanap ang pagkakamaling iyon, una sa lahat, sa iba.  Kundi hinanap niya ang 
mga pagkakamali sa kanyang sarili.  Ngayon, hindi niya pinangatwiranan ang kahangalan 
ng kanyang asawa.  Kundi sinabi niya ito.  Sinabi niya kay David na dapat ay binantayan pa 
niyang mabuti si Nabal sapagkat, bilang kanyang asawa, alam niya kung ano ang hilig 
nitong gawin.  Hindi, hindi niya alam na si David ay nagpadala ng mga sugo para humingi 
ng tulong, ngunit alam niya kung anong uri ng lalaki si Nabal at sinisisi niya ang kanyang 
sarili na hindi siya naging mas maingat na ilayo siya sa kaguluhan.  Ang kanyang espiritu ay 
hindi ganito:  “Aba, hindi ako ang dapat sisihin!” Hindi.  Tinantiya niya ang kanyang sarili at 
tiningnan kung saan pa dapat mas mabuti ang nagawa niya.  Iyan ang Espiritu ni Cristo.  
Ang Espiritung iyon, una sa lahat, ay sensitibong magsaliksik sa mismong puso natin sa 
ating paghayo upang sumaway sa iba at ipakita sa iba ang masama nilang daan.  Anong 
kaibahan ang magagawa niyan.  Si Abigail ay nabuhay na may banal na katangian.  At ang 
banal na katangiang iyan ay malalim na pagpapakumbaba na palaging nagiging sanhi sa 
kanya, sa bawat pangyayari, na saliksikin muna ang sarili niyang kaluluwa at iyukod ang 
kanyang ulo sa Dios. 
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Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasalita.  Kung babasahin mo ang kapitulong iyon, 
makikita mo na tinawag niya si David upang suriin ang ginagawa niya sa liwanag ng Salita 
ng Dios at hindi sa liwanag ng ginawa sa kanya.  Hangga’t ikaw at ako ay nakatingin sa 
gagawin natin sa liwanag ng ginawa ng iba sa atin, nararamdaman nating ganap tayong 
nabigyang-katwiran.  Ngunit ang mga salita ni Abigail, na ginamit ng Dios upang basagin 
ang katigasan ng puso ni David, ay naging sanhi upang isantabi ni David si Nabal, na 
isantabi ang mga gawang ipinakita sa kanya, na isantabi ang panlalait na ipinakita sa kanya, 
at upang dalhin ang kasalukuyan niyang mga kilos (ang hangad niyang gawin) sa liwanag 
lamang ng Salita ng Dios.  Makakatagal ba ito sa liwanag ng Salita ng Dios?  Sabi niya kay 
David, “Huwag pansinin ng aking panginoon itong lalaking si Nabal na may masamang 
ugali.  Huwag kumilos ayon sa nararapat sa kanya, yamang ikaw ay pinigil ng Panginoon sa 
pagpapadanak ng dugo.  David, hinahayaan mong ang mga ginawang kasalanan sa iyo ay 
bigyang-katwiran ang iyong sarili sa paggawa at sa gagawin pa lang ng malinaw na sinabi 
ng Dios na hindi mo maaaring gawin.  Hindi ka maaaring magpadanak ng dugo upang 
ipaghiganti ang iyong sarili.  Saan, David, saan sinasabi ng Dios na ang kawalang-
pagpapasalamat na ipinakita sa iyo at paghamak na ginawa sa iyo ay parurusahan ng 
kamatayan?  Saan iyan sinasabi ng Dios?” 
 
Iyan ay napakahalaga.  Ano mismo ang Salita ng Dios sa atin?  Ang Salita ba ng Dios ay, 
“Gawin mo sa iba ang gaya ng ginawa nila sa iyo”?  Hindi, iyan ay asal ng ating nagkasalang 
kalikasan:  tratuhin mo ang iba gaya ng pagtrato nila sa iyo at bayaran mo sila na may 
interes.  Hindi, hindi! Ang Salita ng Dios ay iba.  Ang Salita ng Dios sa krus ay:  “Tratuhin mo 
ang iba gaya ng pakikitungo ng Panginoon sa iyo.”  Ang ating pag-iisip, ang ating mga gawa 
sa iba ay hindi dapat pagpasyahan sa pamamagitan ng ginawa o sinabi nila tungkol sa atin.  
Kundi sila ay dapat pagpasyahan sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon para sa atin.  At 
hanggang ito’y makarating sa buo niyang lakas, hindi natin makikitang lumakad sa landas 
ni Cristo. 
 
Mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyong asawang babae.  Bakit?  Kapag sila’y 
naging asawang sa palagay mo ay kailangan mo?  Hindi, alang-alang kay Cristo.  Dahil sa 
ginawa ng Panginoon para sa iyo.  Asawang babae, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki.  
Bakit?  Kapag siya’y naging lalaking pinangarap mo, kaya ka magpapasakop sa kanya?  
Hindi.  Alang-alang sa Panginoon.  Ang iyong mga gawa, ang iyong mga pag-iisip, ang iyong 
mga salita at mga gawa ay hindi ayon sa ano at sa ginawa ng iba sa iyo, kundi sa ano ang 
Panginoon at ginawa Niya para sa iyo.   
 
Ito ang mga salitang hatid ni Abigail.  Naghatid siya sa kanya ng marami pang salita, mga 
salitang matalino, mga salitang akma sa pangyayari.  Sa lahat ng mga salitang hatid niya, 
hinangad niyang dalhin si David sa liwanag ng Salita ng Dios.  Hinangad niyang sandaling 
tumayo si David at isaalang-alang ang kanyang ginagawa, upang pag-isipan ang kanyang 
mga gawa sa liwanag ng kaluwalhatian ng kaligtasan na ipinagkaloob ng Dios sa kanya, at 
sa liwanag ng katotohanang si David ay lingkod ng Dios.  Ang layunin ng Dios, ang Anak ng 
Dios, ang ebanghelyo ng Dios ay inilalarawan kay David.  At ang mga gawa ni David ay 
palaging sasalamin doon.  Iyan ang hangad niyang ihatid kay David.   
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Taglay ni Abigail ang malumanay na dila.  Hindi madulas, mamantikang dila.  Hindi lamang 
panghihikayat ng babae.  Taglay niya ang dilang kayang magpanilay sa lalaki ng Dios sa 
kanyang mga daan, kayang gawin ang lalaki ng Dios na saliksikin ang kanyang puso sa 
harap ng Dios na buhay.  Kakaunti lamang ang nagtataglay ng ganitong dila.  Mapapalad 
yaong hinaharap ng ganitong dila.   
 
Ang resulta ay lumayo si David sa paggawa ng iniisip niyang gawin kay Nabal.  Si David, 
nabasa natin, ay pinagpala si Abigail sa pagpunta sa kanya.  Ang malumanay na dila, 
samakatuwid, ay kayang bumali ng buto.   
 
Subalit kung ang malumanay na dilang ito ay babali ng buto, dapat ay mayroon ding bukas 
na tainga.  Ang Dios ay dapat gumawa sa atin ng kaamuan at karunungan ni Cristo upang 
makinig sa mga nagpapayo sa atin.  Dapat ding buksan ng Dios ang tainga.  Hindi lamang 
Niya dapat gawing malumanay ang dila, kundi dapat Niyang buksan ang tainga. 
 
Nagtataglay ka ba ng malumanay na dila?  Hindi ko na kailangang itanong kung ikaw at ako 
ay matitigas ang ulo.  Ganoon tayo.  Napakatigas nila.  At tila baga, ito’y lumalala, habang 
tayo’y tumatanda.  Ngunit ang malumanay na dila, ay sa Panginoon.  Ito’y nagmumula sa 
paraan ng pagkilala at pamumuhay sa pagkaalam sa gawa ng Kanyang biyaya sa atin.  
Taglay mo ba ang malumanay na dila?  Mayroon tayong matalas na dila.  May mabilis 
tayong dila.  Maaaring mayroon tayong magaspang na dila at maaaring mayroon tayong 
maruming dila.  Ang sanlibutan ay puno ng tulad nila.  Sa sanlibutan ay may mga dilang 
humihiwa, palabiro, at nagpapadumi araw-araw.  Subalit ang malumanay na dila?  
Nagsasalita ng mga salitang tumutunaw ng puso?  Dilang nagtataglay ng kapangyarihan ng 
kaamuan ni Cristo?  Saan mo matatagpuan iyan?  Matatagpuan mo lamang iyan sa 
pakikiayon kay Cristo.  Iyan ang dilang babali ng buto.  Ito ang dila ng Guro.  Ito ang 
mismong salita ng Panginoon.  At ito’y kapag pinagkalooban tayo ng Dios na sabihin ang 
Salita na Kanyang sinalita sa atin ukol sa Kanyang biyaya at kapangyarihan. 
 
Naririnig mo ba Siyang nagsasalita sa iyo sa buo Niyang biyaya?  Kung gayon ay sabihin mo 
ang iyong narinig.  At hayaan mong ang iyong dila, sa Kanyang biyaya, ay maging 
kasangkapan upang bumali ng buto. 
 


