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Pamagat (Title): Ang Madalas Sawayin 

 

Text: Proverbs 29:1 “He, that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and 

that without remedy.” 

 

Pagsasalin (Translation): Ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kaniyang leeg, biglang 

mababali, at walang kagamutan (o wala nang lunas). 

 

Panimula: 

 Ito ang bahagi ng aklat ng Proverbs na samut-saring mga kawikaan ni Solomon, na kinolekta ng 

mga tauhan ni King Hezekiah ng Judah (25:1). [25-29]. Si King Solomon (ikatlong hari ng United Kingdom 

of Israel) ay dalubhasa at binigyan ng pabor ng Dios (1 Kings 4:29-34). 

 

 

I. Ang Dakilang Panaghoy: 

A. Ang mga nagsasaway: - mga magulang; mga namamahala; mga pastor; ang konsensya; ang Biblia; 

ang mga hatol ng Dios; ang mga kahirapan sa pag-katao o katawan o sarili; lalo na ang biglang 

kamatayan ng iba. 

B. Subalit ito ay nauuwi sa wala – “nagpapatigas ng kaniyang leeg.” 

B.1.  Binabali wala ang mga babala. 

B.2.  Hindi pinagbibigyan pansin ang mga babala. 

B.3.  Pinagpapatuloy parin ang kasalanan bagamat siya ay nabigyan na ng babala. 

- “hateth instruction” and “despise reproof” (kinayamutan ang turo; alimurahin ang 

saway) – Prov. 5:12 

- “refuseth reproof” (tumatanggi sa saway) – Prov. 10:17 

 

II. Ang Dakilang Panganamba: 

A. “shall suddenly be destroyed” – kung walang repentance may ruination (pagkawasak). 

B. Ang pagsapit ng hatol ay bigla. – walang time para magayos o mag-prepare. Sa gitna ng seguridad 

at tila panahon ng pagsasaya, katuwaan, o kapayapaan (1 Thess. 5:3). 

C. “without remedy” – walang kagamutan, walang remedy. 

D. Ang impyerno ay bigla at walang kagamutan na pagkawasak. 

 

 

Katapusan (Conclusion):  

1. Sa isang sandali ang lahat ng mga masasama ay biglang mawawasak na walang remedy (Prov. 

6:14-15). 

2. Ang kamatayan ay tunay na bigla – lalo na sa mga hindi pa ligtas. 

3. Hindi maaring itabi ang kamatayan – ito ay tiyak na magdudulot ng pagwawasak na walang lunas. 

4. Ang impyerno ay ang katakot-takot na lugar na hindi inaasahan ng mga nagmamatigas na pasaway. 

5. Si Jesus lamang ang tagning Tagapagligtas – Bumaling o Mamatay – magsisi o mapahamak. 
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