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Rev. R. Smit, PRCA Missionary - Bagong Sikat, Gabaldon, Nueva Ecija - 17 Nov 2013

Katekismong Heidelberg,  Araw ng Panginoon 43
112 Ano ang hinihingi sa ikasiyam na kautusan?

Na huwag kong magbibintang ng kasinungalingan laban sa sinumang tao, ni mag-palsipika ng salita ng iba, na hindi ako maging
talikurang-mapanira, o mapanirang-puri, na hindi ako maghuhusga, ni makisama sa walang-ingat o walang pagdinig na aghahatol ninuman;
kundi aking iwasan ang lahat ng uri ng kasinungalingan at pandaraya na mga gawain ng Diyablo, maliban na ibaba ko as aking sarili ang
mabigat na poot ng Diyos; gayon pa rin, na sa lahat mga paghahatol at iba pang mga pakikipag-ugnayan, mahalin ko ang katotohanan,
salitain ito ng matuwid, at ipahayag ito; na ipagtanggol at itaguyod ko, sa abot ng aking makakaya, ang karangalan, at magandang ugali ng
aking kapwa.

Introduction
A. The Lord calls us to be faithful and godly pilgrims in

our speech.
1. When we speak of our speech, it is not limited

to exactly only the words which come out of
our mouth. Of course, it refers our daily
speaking:  our vocabulary, grammar, different
languages, and to the content and subjects of
what we say.

2. In addition to that, there is more to our daily
speech.
a. Our communication is conducted by many

different means: 
(1) Letters, phone calls, text messages, e-

mail notes; 
(2) For those who are deaf and mute,

sign language; 
(3) One who is blind uses braille.

b. Our communication also includes the tone
of our voice, accompanying gestures, and
the important context in which we say our
words.

c. Our communication also includes the
motives, goals, and results of what we say.

B. The Lord calls us to maintain communication which
is holy.
1. He calls us to maintain a speech each day

which is antithetical to the world, our old
nature, and Satan. 

2. He calls us to maintain a speech which is
spiritual, guileless, truthful, honest, godly, and
honoring to our heavenly Father.  That is the
wholesome speech of the spiritual pilgrim.

“THE PILGRIM’S WHOLESOME SPEECH”
I. His Healthy Speech

A. In harmony with the 9th comm, the pilgrim’s
speech must avoid “all sorts of lies.”
1. We must not provide a false witness.

a. When asked, do not lie about what has
happened to you or to others.

b. Wholesome speech means that we must
speak the truth when we are called by
parents, police officers, or judges in a
courtroom to give an account of what we
witnessed happen.

Panimula
A. Tinatawagan tayo ng Panginoon na maging matapat at banal na mga

manlalakbay sa ating pananalita.
1. Kapag tayo ay nagsasalita, hindi ito limitado lamang sa mga

nasasabi natin na lumalabas sa ating bibig. Siyempre,
tumutukoy ito sa ating pang araw-araw na pagsasalita: ang
ating vocabulary, mga wika, at ang nilalaman at paksa ng
sinasabi natin.

2. Karagdagan pa rito, nariyan pa ang pang araw-araw na
pananalita.
a. Naisasagawa natin ang ating pakikipag-ugnayan sa iba’t

ibang mga pamamaraan:
(1) Sa mga sulat, tawag sa telepono, mga text message,

sulat sa email;
(2) Sa kanila na mga bingi at pipi, gumagamit sila ng sign

language;
(3) Sa mga bulag naman ay braille.

b. Kasama rin sa ating pakikipag-ugnayan ang tono ng ating
boses, pagkumpas ng kamay, at ang mahalagang nilalaman
ng ating sinasabi.

c. Kasama rin sa ating komunikasyon ang motibo, layunin, at
resulta ng sinasabi natin.

B. Tinatawagan tayo ng Panginoon na panatilihin ang banal na
pakikipag-ugnayan.
1. Tinatawagan Niya tayo na panatilihin ang pananalita sa bawat

araw na taliwas sa sanlibutan, sa ating lumang pagkatao, at ni
Satanas.  

2. Tinatawagan Niya tayo na panatilihin ang pananalita na
espiritual, tapat, walang kasinungalingan, banal, at nagbibigay
parangal sa Amang sumasalangit.  Iyan ang malusog na
pananalita ng isang espiritual na manlalakbay.

“Ang Malusog na Pananalita ng Isang Manlalakbay”
I. Ang Kanyang Malusog na Pananalita

A. Kaugnay sa ika-Siyam na kautusan, dapat iwasan sa pananalita ng
isang manlalakbay ang “lahat ng uri ng kasinungalingan.”
1. Huwag tayong magbigay ng bulaang patotoo

a. Kapag tinanong ka, huwag kang magsinungaling sa nangyari
sa iyo o sa iba.

b. Ibig sabihin ng malusog na pagsasalita, magsasabi lamang
tayo ng katotohanan kapag tinawag tayo ng ating
magulang, pulis, o ng hukom sa korte upang ibigay ang
pangyayari na nasaksihan mo.
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2. We must not falsify another man’s words.
a. When repeating to a friend what another

person has said, we may not change the
words of that person.

b. We may not take another man’s words
out of context, and give them a whole
new, unintended meaning.

3. Our speech must not contain backbiting.
a. Backbiting is not the equivalent of talking

about someone in their absence. We may
speak of the joys and sorrows of others in
their absence for the purpose of
remembering them in prayer before God.

b. Backbiting is the sin of talking about
someone in their absence with an evil
motive and with damaging stories.

4. Our speech must not contain slander.
a. Slander is the sin of speaking lies about

another person in their absence. 
b. Slander can be either a complete lie or a

mixture of part truth and part lie.
5. Our speech must not contain judgments

concerning another made in haste or without
hearing that person.
a. We are prone to make hasty judgments

about others without knowing all of the
facts to a make a judgment.

b. Wholesome speech contains righteous
judgments in which we have all the facts
first before we make a conclusion or
judgment about another.

6. Ours speech must not contain self-boasting.  
Wholesome speech is humble and lowly.
a. It does not boast in us about what we

have done.
b. In humility, it glorifies God for what God

has allowed and sustained us to do.
7. Our speech must not speak the truth but with

the intent to hurt and injure.
a. Because wholesome speech must be

seasoned with the love of God, Christ, and
fellow saints, it will be controlled.

b. Wholesome speech will not have the
motive to hurt or injure another.  It will
not spread news about the sins of others.
Instead, wholesome speech covers the
sins of others in forgiving love.

8. Our speech must not contain impersonation
(drama/acting).
a. This is the sin in which the actor says that

he is another person and living as though
he is the other person.

b. People act or impersonate for various
reasons.
(1) Some do it for entertainment.
(2) Others do it for education purposes

(e.g. acting out history).

2. Huwag nating siraan ang sinasabi ng iba.
a. Kapag inulit mo sa iyong kaibigan ang sinabi ng iba, huwag

nating palitan ang mga nasabi ng taong iyon.
b. Huwag nating pamalian ang nilalaman na nasabi ng iba, at

bigyan ito ng bago at hindi totoong intensyon.

3. Ang ating pananalita ay huwag magkaroon ng paninirang-puri.
a. Ang paninirang-puri ay hindi katumbas ng pagsasalita

tungkol sa iba nang wala sila.  Makakapagsalita tayo ng
kagalakan at kalungkutan sa iba na nariyan sila, na ang
layunin ay upang alalahanin sila sa pananalangin sa harap
ng Dios.

b. Ang paninirang-puri ay kasalanan ng pagsasalita tungkol sa
iba na may masamang motibo at mapanirang kuwento.

4. Ang ating pananalita ay huwag maglalaman ng panloloko.
a. Ang panloloko ay kasalanan sa pagsasabi ng

kasinungalingan tungkol sa iba nang wala sila.
b. Ang panloloko ay lubos na kasinungalingan o pinaghalong

katotohanan at may bahagi na kasinungalingan.

5. Ang ating pananalita ay hindi dapat maglaman ng mga
paghatol tungkol sa nagawa ng iba nang hindi man lang
naririnig ang taong iyon.
a. Mabilis tayong manghatol sa iba nang hindi muna

nalalaman ang katotohanan para humatol.
b. Ang malusog na pananalita ay naglalaman ng matuwid na

paghatol na nasa atin muna ang lahat ng katotohanan,
bago gumawa ng paghatol tungkol sa iba.

6. Ang ating pananalita ay huwag maglaman ng pagmamalaki. 
Ang malusog na pananalita ay mapagpakumbaba.
a. Hindi ito magbibigay sa atin ng pagmamataas tungkol sa

nagawa natin.
b. Sa kapakumbabaan, naluluwalhati nito ang Dios dahil sa

hinayaan at ibinigay sa atin na magawa ito.

7. Ang ating pananalita ay huwag maglaman ng katotohanan pero
may layunin na makapanakit at makapinsala ng iba.
a. Dahil ang malusog na pananalita ay nasusupil dahil may

sangkap ito ng pag-ibig ng Dios, ni Cristo, at ng mga kapwa
mananampalataya.

b. Ang malusog na pananalita ay walang layunin na
makapanakit o makasakit sa iba.  Hindi ito magpapalaganap
ng balita tungkol sa kasalanan ng iba.  Sa halip, nagtatakip
ang malusog na pananalita ng mga kasalanan ng iba sa
mapagpatawad na pag-ibig.

8. Ang ating pananalita ay hindi dapat maglaman ng
pagpapanggap
a. Ito ang kasalanan na sinasabi na sinasabi ng aktor, na siya

ay may ibang pagkatao at buhay na tila siya ay may ibang
pagkatao.

b. Ang tao na umaarte o gumagaya ay dahil sa iba’t ibang
kadahilanan.
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(3) In the church, some attempt to
impersonate Christ or Bible stories for
mission work.

c. May you and I say and do that? 
(1) May I say before God that I am

someone whom God has not made
me? Is that being true, truthful, and
faithful?

(2) May I for instruction or entertainment
purposes become someone else? 
May I live the life, person, the sins,
and sinful nature of another person?

(3) May I pray the prayers of the saints as
though I am Moses or Abraham?

(4) Will God hear impersonated prayers? 

d. The 9th commandment forbids even these
sorts of lies.

B. In contrast to all the sorts of lies which he is prone
to speak, the pilgrim learns by the instruction of
the Spirit of Christ to desire a wholesome speech.
1. Wholesome speech contains 3 important

elements.
a. That the speaker is true to God.

(1) This means that one who is not true
to God will only speak what is false
and the lie.

(2) Wholesome speech begins with the
believer being true to God.
(a) He acknowledges and knows God

to be the One, True Living God. 
(b) He is justified by faith alone so

that he knows he is righteous
before God in Christ alone.

(c) He knows that he is accountable
to God for what he says.

b. That which is spoken is the truth of God. 
c. That the speaker is faithful to God.

(1) Wholesome speech does not say
everything that may be true.

(2) Wholesome speech speaks the truth
of God in faithfulness.
(a) It never compromises in the goal

to speak the truth, but remains
true to God and full of His truth.

(b) It speaks things which will serve
the glory of God.

(c) Sometimes, we will need to be
quiet for the welfare and
advantage of another saint and,
thus, for the glory of God.

(3) Nevertheless, wholesome speech is
never ashamed of the Gospel of Christ
and the glory of God’s sovereign
grace.

2. This wholesome speech follows the pattern of
God Himself.

(1) Ginagawa ito ng iba dahil sa pang aaliw
(2) Sa iba, ginagawa ito dahil sa layunin ng edukasyon

(halimbawa pag-arte sa kasaysayan).
(3) Sa iglesia, sinusubukan ng iba na gayahin si Cristo o ang

kuwento sa Biblia para sa gawain ng misyon.

c. Sasabihin at gagawin ba natin iyan? 
(1) Sasabihin ko ba sa harap ng Dios na ako ay iba sa

pagkakalikha sa akin ng Dios?  Iyan ba ay tunay,
katotohanan, at matapat?

(2) Ako ba dahil sa pagtuturo o kaaliwan ay maglalayon na
maging gaya ng iba?  Ako ba ay mamumuhay, may
pagkatao, mga kasalanan, at likas na kasalanan ng
ibang tao?

(3) Mananalangin ba ako ng panalangin ng mga banal na
gaya nila Moises o Abraham? 

(4) Diringgin ba ng Dios ang panalanging ginaya lang?
d. Ipinagbabawal sa ika-siyam na kautusan ang mga tulad na

kasinungalingang ito.

B. Taliwas sa lahat ng kasinungalingang ito na siya ay nakakiling na
magsalita, natutunan ng isang manlalakbay dahil sa pagtuturo ng
Espiritu ni Cristo ang pagnanais na isang malusog na pananalita.
1. Ang malusog na pananalita ay naglalaman ng tatlong

mahahalagang elemento.
a. Na ang nagsasalita ay totoo sa Dios.

(1) Ibig sabihin, siya na hindi totoong sa Dios ay
magsasalita lamang ng kasinungalingan at di totoo.

(2) Nagsisimula ang malusog na pananalita sa
mananampalataya bilang totoo sa Dios.
(a) Kinikilala at nalalaman niya ang Dios bilang Nag-

iisa, Tunay at Buhay na Dios.
(b) Siya ay pinawalang-sala dahil lamang sa

pananampalataya upang makilala niya ang
katuwiran sa harap ng Dios na na kay Cristo
lamang.

(c) Nalalaman niya na siya ay mananagot sa Dios sa
kung ano ang sinasabi niya.

b. Na ang nasabi ay katotohanang sa Dios.

c. Na ang nagsasalita ay matapat sa Dios.
(1) Ang malusog na pagsasalita ay hindi pagsasabi na ang

lahat ay totoo siguro.
(2) Ang malusog na pananalita ay pagsasalita ng

katotohanan ng Dios sa Kanyang katapatan.
(a) Hindi nito inilalagay sa kompromiso ang layunin sa

pagsasalita ng totoo, kundi pinananatiling totoo sa
Dios at lubos sa Kanyang katotohanan.

(b) Nagsasabi ito ng mga bagay na magsisilbi sa
kaluwalhatian ng Dios.  

(c) Minsan, kailangan tayong tumahimik para sa
kapakanan at ikasusulong ng ibang banal at para
sa kaluwalhatian ng Dios.

(3) Samakatuwid, hindi ikinakahiya ng malusog na
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a. God is true to Himself.
(1) God does not say that He is so and so,

but in actual reality He is someone
entirely different.

(2) What Gods ays concerning Himself, is
Who He is.

(3) Everything God says is true to His
glory always.

b. God is truth and has spoken His truth
through Christ in the Holy Scriptures.

c. God is faithful to what He says.
(1) God has given us His promises.
(2) God never does anything less than

what He has promise to us.  He is
faithful to His Word.

3. To be children of our heavenly Father in our
words, we need true wisdom.
a. By this wisdom, we are not referring to

the rules of grammar.
(1) Certainly, we must use good grammar

and follow the language rules.
(2) Just as God does not speak vaguely

and indirectly to us, so we must use
good vocabulary and grammar for
clear communication to one another.

b. With that good speech, we must use
spiritual, heavenly wisdom.
(1) Wisdom knows God.  The beginning

of wisdom is the fear and love for
God.

(2) With wisdom, we can speak
wholesome words which are true to
God, full of His truth, and faithful to
Him and one another.

4. Wholesome speech is an activity of faith.
a. Unbelief cannot see God and Christ and

know Them.
b. Faith sees and knows God.

(1) By faith, we remember that we stand
in the presence of God when we
speak. 

(2) By faith, we know the truth of Christ.
(3) By that faith, we remember to use

wholesome speech which glorifies
God, is in harmony with the truth, and
edifies, encourages, and comforts our
fellow believers.

II. Its Gracious Origin
A. The origin of that wholesome speech is not apart

from Christ.
1. Apart from Christ, there is only evil and deadly

speech.
a. Our old nature is a fountain of evil speech

and lies. 
b. The Heidelberg Catechism reminds us that

lies are the works of the Devil. (John 8:44) 
When we lie, that means that we are

pananalita ang Ebanghelyo ni Cristo at ng
kaluwalhatian ng Dios na soberano sa Kanyang biyaya. 

2. Ang kasunod ng malusog na pananalita ang mismong
halimbawa ng Dios.
a. Ang Dios ay tunay sa Kanyang Sarili.

(1) Hindi sinasabi ng Dios na ganito Siya at ganoon, pero
ang totoo iba Siya sa kabuuan.

(2) Ang sinasabi ng Dios patungkol sa Sarili Niya ay kung
Sino Siya.

(3) Lahat ng sinasabi ng Dios ay totoo para palagi sa
Kanyang kaluwalhatian.

b. Ang Dios ay katotohanan at nagsabi ng Kanyang
katotohanan sa pamamagitan ni Cristo sa Banal na
Kasulatan.

c. Ang Dios ay tapat sa sinabi Niya.
(1) Ibinigay sa atin ng Dios ang Kanyang mga pangko.
(2) Hindi gagawin ng Dios na bawasan ang ipinangako Niya

sa atin.  Siya ay tapat sa Kanyang Salita.

3. Kaya sa madaling salita, ang maging mga anak ng Amang
sumasalangit, kailangan natin ang tunay na karunungan.
a. Sa karunungan na ito, hindi natin tinutukoy ang

panuntunan ng grammar (bararila).
(1) Tiyak, gumagamit tayo ng mabuting bararila at

sinusunod ang panuntunan sa wika.
(2) Gaya sa pagsasalita ng Dios na hindi malabo at kundi

malinaw, gumamit din tayo ng mabubuting pananalita
upang sa malinaw na ugnayan sa bawat isa.

b. Sa mabuting pagsasalitang iyan, gumamit tayo ng espiritual
na karunungan na makalangit.
(1) Kilala ng karunungan ang Dios.  Ang pasimula ng

karunungan ay ang pagkatakot at pag-ibig ng Dios.
(2) Sa karunungan, makakapagsalita tayo ng malusog na

pananalita na totoo sa Dios, na lubos sa Kanyang
katotohanan, at tapat sa Kanya sa bawat isa.

4. Ang malusog na pananalita ay isang gawain ng
pananampalataya.
a. Hindi makikita at makikilala ng walang pananampalataya

ang Dios at si Cristo.
b. Nakikita at nakikilala ng pananampalataya ang Dios.

(1) Sa pamamagitan ng pananampalataya, ating alalahanin
na tayo ay nakatayo sa presensya ng Dios kapag
nagsasalita.

(2) Sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikilala natin
ang katotohanan ni Cristo.

(3) Sa pamamagitan ng pananampalatrayang iyan, ating
natatandaan na ang paggamit ng malusog na
pananalita na luluwalhati sa Dios, ay nakaugnay sa
katotohanan, at magpapatibay, magpapalakas-loob at
magbibigay kaginhawahan sa ating kapwa
mananampalataya. 

II. Ang Mapagbiyayang Pinagmulan 
A. Ang pinagmulan ng malusog na pananalita ay hindi hiwalay kay

Cristo.
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behaving like Satan.
2. All wicked speech and lying is cursed by God

with His heavy wrath.
a. God hates lying bcz in its essence man is

saying, “I am god to determine what is
true and false, the truth and lie; faithful
and unfaithful.”

b. For that reason, lying merits the heavy
wrath of God.

3. That heavy wrath of God we deserve.
a. We are reminded that we deserve God’s

curse when we receive the consequences
of our sin.
(1) There are consequences for speech

that is wicked and evil: loss of trust;
damage to fellowship; in the case of
movies and drama, there is the
destruction of our antithetical
sensitivity towards adultery,
fornication, lying, taking God’s Name
in vain, and murder.

(2) When we receive those
consequences, God reminds us that
He hates lying and that sins against
the 9th commandment deserve His
punishment.

b. What shall we do?  Let us repent in dust
and ashes, and go, and no more commit
these sins.

B. Believe that only in Christ is there the possibility
and hope of wholesome speech.
1. In Christ is the only deliverance from the guilt

of our sin, from the wrath of God, from the
curse of God upon our lies and lying sinful
nature.
a. He redeemed us from the heavy wrath of

God.
(1) He was condemned as the Liar and

Impersonator of God.
(2) He died under the wrath of God as the

Liar for chief liars, such as we.
b. He could do that because He is the Truth,

the Way, and the life.
(1) He is the Righteous One
(2) He is the Christ Who is True to God,

All the Truth in all of its glory, and
eternally faithful.

(3) That is Who He is unto all those
whom the Father has given to Him
from eternity.

c. In that Christ, is your only deliverance
from the guilt of your sin and sinful nature
and deliverance from the heavy wrath of
God, and in Christ is your only right to the
blessings of the Father to be His true,
truthful, and faithful children.

2. This Christ works in us wholesome speech by

1. Masama at nakamamatay lamang na pananalita kung hiwalay
kay Cristo.
a. Ang ating lumang pagkatao ay bukal ng kasamaan at

kasinungalingang pananalita.
b. Ipinapaalala sa atin ng Katekismong Heidelberg: ang

kasinungalingan ay mga gawa ng Diablo (Juan 8:44) Kapag
tayo ay nagsinungaling, ibig sabihin ginagaya natin si
Satanas.

2. Lahat ng masamang pananalita at kasinungalingan ay
isinusumpa ng Dios kasama ng mabigat Niyang poot.
a. Ang Dios ay napopoot sa kasinungalingan sinasabi ng tao,

“Ako ang dios na nakakaalam kung ano ang totoo at
kasinungalingan; kung alin ang tapat at di-tapat.”

b. Dahil d’yan, nararapat ang mabigat na poot ng Dios sa
kasinungalingan.

3. Nararapat sa atin ang mabigat na poot ng Dios.
a. Ipinapaalala nito sa atin na nararapat sa atin ang sumpa ng

Dios kapag tumatatanggap tayo ng resulta ng ating
kasalanan.
(1) May mga resulta sa pagsasalita ng masama: loss of

trust; damage to fellowship; sa kaso naman ng mga
pelikula at drama, nariyan ang pagkasira ng ating
pagiging sensitibo sa pangangalunya, pakikiapid,
pagsisinungaling, paggamit sa Pangalan ng Dios sa
walang kabuluhan, at pagpatay.

(2) Kapag tumanggap tayo ng resulta ng mga ito,
ipinapaalala sa atin ng Dios na Siya ay napopoot sa
kasinungalingan at ang mga kasalanan laban sa ika-
Siyam na kautusan na nararapat sa Kanyang
kaparusahan.

b. Ano ang ating gagawin?  Pagsisihan natin ito na may
pagpapakumbaba, at humayo, at huwag nang gawin ang
mga kasalanang ito.

B. Nariyan ang posibilidad at pag-asa ng malusog na pananalita sa
pagsampalataya lamang kay Cristo.
1. Na kay Cristo lamang ang pagkalaya mula sa sala ng ating

kasalanan, mula sa poot ng Dios, mula sa sumpa ng Dios sa
ating kasinungalingan at masamang kalikasan.
a. Tinubos Niya tayo mula sa mabigat na poot ng Dios.

(1) Siya ay hinatulan na gaya sa Sinungaling at Mapag-
panggap na Dios.

(2) Siya ay namatay sa ilalim ng poot ng Dios na gaya sa
Sinungaling dahil sa pagiging pangunahin natin na mga
sinungaling.

b. Magagawa Niya iyan dahil Siya ang Katotohanan, ang Daan,
at ang Buhay.
(1) Siya ang Nag-iisang Matuwid.
(2) Siya ang Cristo na Siyang Tunay na Dios, buong

Katotohanan sa kaluwalhatian nito, at walang
hanggang katapatan.

(3) Iyan ay sa kung Sino Siya sa lahat ng ibinigay sa Kanya
ng Ama mula sa walang pasimula.

c. Sa Cristong ito, lamang ang iyong pagkalaya mula sa sala ng
iyong kasalanan at makasalanang-likas at pagkalaya sa
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His Spirit.
a. He gives us a regenerated heart and true,

saving faith for wholesome speech.
b. He works in us the enmity and hatred

against lying, false witness, and life of the
life in any form and makes us to see how it
violates the life of being true to God, full
of His truth, and faithful unto Him all the
days of our life even unto death. 

c. He works in us by His Spirit to see the
blessedness of the life of wholesome
speech by word and dead, by instruction
and example.

d. By His grace, He sanctifies our speech to
be beautiful and wholesome before God.

3. Do you believe that? 
a. Then by the strength of the Lord alone

walk in that life of wholesome speech.
b. Seek the Lord to teach you from His Word

the spiritual ABC’s, the spiritual spelling,
the spiritual grammar, and the spiritual
pronunciation of wholesome speech.

III. The Blessed Effect
Ang Pinagpalang Epekto

A. To those who walk in that daily repentance and
true faith in the Lord Jesus Christ concerning the
9th commandment, may expect that the blessed
effect of wholesome communication is to be a tree
of life. (Prov 15:4a)
1. It will be distasteful to some.

a. Unbelievers and the ungodly will find our
wholesome words disgusting and even
offensive.

b. For that they will persecute us or tempt us
to speak evil with  them or walk in the sins
against the 9th commandment.

c. Wholesome speech will tear down the
strongholds of Satan.

2. For the faithful, it will provide edifying fruit.
a. It will comfort those with sorrow, bind up

the broken hearts, bring freedom to the
captives, will speak forgiveness to the
repentant, speak peace to the troubled,
and lift up the downcast.

b. Wholesome speech, seasoned with  the
grace of God, is spiritually magnetic: it will
draw to you fellow saints.

B. Wholesome communication will also “break the
bones.” (Prov 25:15)
1. The breaking of bones here is not what we

might think it is.
a. The breaking of bones refers to bringing

one to repentance.  
(1) It refers to breaking the stubbornness

of one’s pride and bringing them into
humility to confess sin and seek

mabigat na poot ng Dios, at kay Cristo ang iyong karapatan
sa mga pagpapala mula sa Ama na maging Kanyang totoo,
katotohanan, at tapat na mga anak.

2. Ang Cristong ito ay kumikilos sa atin sa malusog na pananalita
dahil sa Kanyang Espiritu.
a. Binibigyan Niya tayo ng isang bagong puso, at tunay na

kaligtasan para sa malusog na pananalita.

b. Siya ay kumikilos sa atin na may galit at paglaban sa
kasinungalingan, pagsaksi sa di totoo, at sa buhay sa
anumang anyo nito at gumagawa sa atin na makita kung
gaano nalalabag ang buhay na maging tunay na sa Dios,
puspos ng Kanyang katotohanan, at tapat sa Kanya sa lahat
ng mga araw ng ating buhay kahit pa hanggang kamatayan.

c. Kumikilos Siya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu
na makita ang pinagpalang buhay na may malusog na
pananalita at gawa, sa pamamagitan ng pagtuturo at
halimbawa.

d. Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, Kanyang pinapaging-
banal ang ating pananalita upang maging maganda at
malusog sa harap ng Dios.

3. Pinapaniwalaan mo ba iyan?
a. Kaya nga sa lakas ng Panginoon lamang, tayo ay lumakad

na may malusog na pananalita.
b. Hanapin ang Panginoon na turuan ka mula sa Kanyang

Salita ng espiritual na A-BA-KA-DA, ang espiritual na mga
letra, ang espiritual na tamang bararila, at espiritual na
pagbigkas ng malusog na pananalita.

III. Ang Pinagpalang Epekto
A. Sa kanila na lumalakad sa pang araw-araw na pagsisisi at tunay na

pananampalataya sa Panginoong Jesu Cristo patungkol sa ika-Siyam
na kautusan, ay makakaasa na ang pinagpalang epekto ng malusog
na ugnayan ay magiging puno ng buhay (Mga Kawikaan 15:4a).
1. Ito ay hindi magiging masarap sa ilan.

a. Makikita ng mga di-mananampalataya at masasama na ang
ating malusog na mga salita ay nakakainis at nakaka-
panakit pa nga.

b. Dahil diyan, kanilang uusigin tayo o tutuksuhin na
magsalita tayo sa kanila ng masama o lumakad sa mga
kasalanan na laban sa ika-Siyan na kautusan.

c. Ang malusog na pananalita ang pupunit sa gapos ni
Satanas.

2. Para sa mabubunga, ito ay magbibigay ng bunga na
nagpapatibay.
a. Ito ay magbibigay ng kaginhawahan sa nalulungkot,

magbibigay ng kagalingan sa mga pusong sugatan,
magdadala ng kalayaan sa mga bihag, magsasabi ng
pagpapatawad sa mga nagsisi, magsasalita ng kapayapaan
sa naguguluhan, at magtataas sa naaapi. 

b. Nakasangkap sa malusog na pananalita ang biyaya ng Dios,
na isang espiritual na bato-balani: dadalhin ka nito sa iyong
mga kapwa-mananampalataya.

B. Ang malusog na ugnayan din ang “bumabali ng mga buto.”  (Mga
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forgiveness in Christ.
(2) It refers to bringing one to daily

repentance and daily fth in Christ
alone.

b. There are those in life whose bones must
be broken.
(1) The wayward or stubbornly sinful

child or young person.
(2) The wayward fellow saint who refuses

to repent from his false doctrine or
wicked way of life.

2. What will be a powerful tool to break the
bones of such?
a. Will a mighty blast of a lost temper break

the bones? How about the speech of a
presumptuous perfectionist? Will the
words of a self-righteous Pharisee?

b. The soft answer of a wholesome speech is
the means for that.
(1) Soft answer of the pilgrim who is true

to God, full of God’s truth, and
faithful to God.

(2) The soft answer of the Word to which
the pilgrim himself submits in the
knowledge of his own sinfulness, the
knowledge of his own need for Christ,
and the knowledge of his own battle
to walk in thanks each day.

(3) That breaks the bones of those whom
the Father by His grace will bring to
repentance and faith.

C. Wholesome communication will serve the praise of
our heavenly Father.
1. When a group of trained and prepared

children with their Levite song leader saw
Jesus walking in the temple, they were given
wholesome tongues.
a. They praised Christ in the temple the day

after Jesus entered into Jerusalem.
b. They sang Hosannas to Him, the King of

Israel.
2. That is the blessed effect of wholesome

tongues not only in the covenant children by
the wonder of His grace, but in all of His saints.

3. We look forward to that day when we may in
sinless perfection be true to God, full of His
truth, and everlastingly faithful to God in
endless praise and blessing of His glorious
Name and our Lord Jesus Christ. AMEN

Kawikaan 25:15)
1. Ang pagbali sa mga buto ay hindi gaya sa iniisip natin.

a. Ang pagbali sa mga buto ay tumutukoy sa paghahatid sa
tao sa pagsisisi.
(1) Tumutukoy ito sa pagbali sa matigas na kayabangan at

dalhin sila sa pagpapakumbaba tungo sa
pagpapahayag ng kasalanan at paghingi ng
kapatawaran kay Cristo.

(2) Tumutukoy ito sa pagdadala sa tao sa pang araw-
araw na pagsisisi at pang araw-araw na
pananampalataya lamang kay Cristo.

b. May mga tao na ang mga buto ay dapat baliin.
(1) Ang pagiging matigas na ulo ng bata o isang kabataan.
(2) Ang kapwa mananampalataya na tumatanggi na

pagsisihan ang kanyang maling doktrina o masamang
pamumuhay.

2. Ano ang makapangyarihang kasangkapan na magagamit upang
baliin ang mga ganitong buto?
a. Ang matinding pagpipigil ba ang babali sa mga buto? 

Paano na ang pananalita ng isang tao na masyadong
mahigpit?  Ito ba ang salita ba isang Fariseo na matuwid
ang tingin sa sarili?

b. Iyan ang malumanay na sagot ng isang malusog na
pananalita.
(1) Ang malumanay na sagot ng isang manlalakbay ay

tunay na sa Dios, lubos sa katotohanan, at matapat sa
Dios.

(2) Ang malumanay na sagot ng Salita ng Dios na dito ang
manlalakbay ay napapasakop sa pagkilala sa kanyang
pagka makasalanan, ang kaalaman ng kanyang mga
gawa para kay Cristo, at sa kaalaman ng kanyang
pakikipag laban sa paglakad na may pagpapasalamat sa
araw-araw.

(3) Iyan ang bumabali sa mga buto ng mga tao na dahil sa
biyaya ng Ama, dinadala Niya sila sa pagsisisi at
pagsampalataya.

C. Ang malusog na ugnayan ay magbibigay ng kapurihan ng ating
Amang sumasalangit.
1. Nang makita si Jesus ng mga bata na sinanay at inihanda

kasama ng kanilang awit ng Levita na lumalakad sa templo,
nagbigay sila ng malusog na mga pangungusap.
a. Kanilang pinuri si Cristo sa templo sa araw na pumasok si

Jesus sa Jerusalem.
b. Umawit sila ng Hossana sa Kanya, ang Hari ng Israel.

2. Iyan ang pinagpalang resulta ng malusog na wika, hindi lang sa
mga bata ng tipan sa hiwaga ng Kanyang biyaya, kun di sa lahat
ng Kanyang mga banal.

3. Hinihintay natin ang araw na iyan kapag ang pagiging ganap sa
kawalan ng kasalanan ay maging tunay sa atin dahil sa Dios, na
may lubos na katotohanan at walang hanggang katapatan sa
Dios sa walang katapusang papuri at pagpapala ng Kanyang
maluwalhating Pangalan ng ating Panginoong Jesu Cristo. AMEN


