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Pagproseso ang
suliranan ng iyong puso
Isang proseso at landas para magpasiya mo ang
suliranan ng paglabag, sumama ang loob at mawalan.
Ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang
siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Mga Kawikaan 4:23
Kung ang iyong puso lamang ang may balon (pagmumulan ng inumin) kung saan
ang iba-iba pa ay maaari makainom gaano kaya kalusog nila, paano kahusay ang
kalusugan nila?
Isang mahinahong tanong ba? Kaninong puso kaya ang hindi pa napinsala ng kung
sino o ano mang bagay na bumabagabag sayo? Maski na ang dating balon ay
madumihan ng masaklap o hindi marunong magpatawad, ganoon pa man,
mayroon at mayroon pa ring pag-asang bagong pasimula sa ating puso.
Dalangin naming na sa pa mamagitan ng pagsulat ay inyong maisulat ang mga
katugunan sa mga tanong sa sumusunod na pahina at malayang-malaya kayo na
sabihin ang mapamaraang proseso ng diwa, layunin at saloobin ng inyong puso,
mga nakaraan na hindi lang kayo nakaiwas, datapwat sa laki ng mga pagsubok sa
kasalukuyan ay nagwagi umunlad at umusbong at umaasa ang isang punung-puno
umaapaw na pag-asa sa hinaharap.
Ganoon din, mangyaring pag-ukulan ng pansin ang Kalubus-lubusang Bagong
Pasimula sa pahinang 20. Para sa inyong mapamaraang pagproseso na akayin sa
tamang daan ng totoong kalayaan at pinatawad pamumuhay. Mahalaga, hindi
maiwasan na maranasan yong Kalubus-lubusang Bagong Pasimula bago Pangkat V
- Magpatawad. O, di kaya, hindi mo makayang ipagkaloob ang hindi mo
natanggap.
Tandaan, HINDING HINDE PA HULI ANG LAHAT!
Napatawad, Mapagpatawad at Malaya,

Pastor Steve at Mindy Peterson

All scripture quotations are taken from the
Magandang Balita Biblia, copyright 1980
by the Philippine Bible Society.
©2000 Fresh Start For All Nations

1

I
PAGLABAG / SUMAMA ANG LOOB / MAWALAN
SINO O ANO ANG INAPI O SUMUAGAT SA IYO? O... SINO O ANO
ANG NAWALA SA IYO?
Awit 26:2: “Ako’y iyong siyasatin, subukin mo ako, Yahweh, Hatulan mo
ang layuni’t iniisip ng sarili.”

Simulan mo sa pamamagitan ng pagkakilanlan ng mga bahagi
ng paglabag, pag-aggrabyado, sumama ang loob o mawalan
sayong buhay.
(a) Itala ang mga particular na paglabag, at ang taong dawit:
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Mga taong umayaw sa iyo sa ibang kaparaanan at paano
Mga tao o mga kalagayang saan ka inabuso
Mga labanan kung saan dawit ang pamilya, mga kaibigan,
katrabaho, kasamahan ng simbahan o iba pa
Diborsyo o hiwalayan
Iba pa
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(b) Itala ang makahulugang mawalan na naranasan mo
sa buhay:






Pagkawala sa trabaho
Grabeng sakit
Nawalang relasyon dahil sa mga salungatang walang
katapusan hiwalayan, diborsiyo, o kamatayan
Nawalang pangarap sa buhay mo o ang kinabukasan sangkot
ang pag-aasawa, mga anak o tungkulin sa trabaho
Iba pa

(c) Pumili ng isa na nasa ibabaw na paglabag, sumama ang
loob o mawalan para iproseso ngayon.
Ang paglabag, sumama ang loob o mawalan ay:

Ang lumabag na tao ay:
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II
SAKTAN
PAANO NASAKTAN SA IYO?
Awit 139:23: “O Diyos, ako’y siyasatin, alamin ang aking isip, Subukin mo
ako ngayon, kung ano ang aking nais.”

Paanong napinsala sa iyo ang partikular na paglabag, sumama
ang loob at mawalang ito?
(a) Ano na ang iyong naging mga isipan?

(b) Anu-ano na ang iyong naging mga isipan at saloobin
patungkol sa taong sangkot (sa mga bagay na ito)?
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(c) Anong pakiramdam mayroon ka noon? Ang mga sumusunod
na talaan ng mag salita ay makatutulong sa iyo para tukuyin
kung ano ang mga pakiramdam mo kaugnayan ng mga
partikular paglabag, sumama ang loob, o mawalan.
Bilugan at tukuyin ang naaangkop para sa iyo:
Tinanggihan
Galit
Di-panatag
Di mapigil
Hinatulan
Nadaya
Ikaila
Masama
Mapag-isa
Pangit
Mahina
Mabalisa
Napahamak

Ayaw isama
Mapait
Natigilan
Di kaibig-ibig
Marumi
Itatwa
Selos
Mahalay
Marungis
Matalo
Umangan
Paggamit
Kahihiyan

Kawalang ng pag-asa
Masakit talaga ang sugat
Hindi tanggap
Di kanais-nais
Kulang pagkukulang
Di kayang mag-isa
Punung-puno ng poot
Malubhang kalungkutan
Pangit dahil mataba
Walang kaagapay
Kinamumuhian
Hindi pareho
Walang halaga

Pagngingitngit
Maysala
Inaayawan
Hinusgahan
Nalulumbay
Pagsalungat
Kahangalan
Malungkutin
Walang tiwala
Maramdamin
Nakakatakot
Pinagtaksilan

Isulat at gamitin ang mga salitang iyong binilugan at iba pang
salita pagtukoy sa mga partikular na paglabag, sumama ang
loob, o mawalan kapinsalaan sa iyo.
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III
PAGSAGOT
PAPAANO MO SINAGOT ANG MGA PARTIKULAR NA PAGLABAG,
SUMAMA ANG LOOB O MAWALANG ITO?
Awit 139:24: “Kung ako ay hindi tapat, ito’y iyong nababatid, Sa buhay na
walang hanggan, samahan mo at ihatid.”
(a) Anong sinabi mo?
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(b) Ano ang ginawa mo?

(c) Ano ang napagdesisyunan mo sa mga pagsagot sa mga
paglabag, sumama ang loob, o mawalan na iyong
pinoproseso?
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IV
BUKSAN ANG KABIGATAN NG IYONG PUSO
BUKSAN ANG KABIGATAN NG IYONG PUSO SA PANGINOON.
Awit 62:8: “Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos; sa kanya
ilagak ang inyong pasaning ngayo’y dinaranas; Siya ang kublihang sa ati’y
lulunas.”
Awit 142:1-2: “Ako ay humingi ng tulong sa Diyos, ako ay dumaing, sa
kanya’y lumuhog; ang aking dinala’y lahat kong hinaing, at ang sinabi ko’y
pawing suliranin.”
(a) Buksan ang kabigatan ng iyong puso sa Diyos. Isulat sa
puwang sa ibaba kung ano talaga ang iyong mga
pakiramdaman.
Panginoon, ganoon ang aking pakiramdam:
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(b) Ipahayag ang iyong mga ninanais na hindi pa binigyanpansin sa Panginoon.
Panginoong Diyos, narito ang hangad na mangyari, o kaya hindi
mangyari na kung saan ako ay bigo at siyang bumabalisa sa aking
puso at isipan.
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(c) Ipahayag ang mga kasalukuyan mong ninanais sa Panginoon
Diyos:
Panginoon Diyos, ninanais ko sana:
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(d) Magbigay pasasalamat sa Panginoon:
1 Mga Taga-Tesalonica 5:18: “Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Cristo Jesus
ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos.”
Mga Taga-Efeso 5:20: “Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa
lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo.”
Awit 50:14-15,23: “Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat; ang
pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako
lagi ang tawagin; Kayo’y aking ililigtas, ako’y inyong pupurihin... Ang parangal na
nais ko na sa aki’y ihahain, ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw;
akin namang ililgtas ang lahat na masunurin.”
Awit 116:17: “Ako ngayo’y maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong
panalangi’y sa iyo ko ilalagak.”
1 Mga Taga-Corinto 1:18: “Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay
ni Cristo sa krus ay kahangalan; ngunit sa atin na mga inililigtas, ito’y kapangyarihan
ng Diyos.”
Mga Taga-Roma 8:28-29: “Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay
gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa kanya, ang mga tinawag ayon sa
kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula’t mula pa’y alam na ng
Diyos kung sino ang sa kanya; ang mga ito’y itinalaga niyang maging tulad ng
kanyang Anak, at sa gayon, naging panganay natin siya.”

Sabihin mo sa Panginoon sa paraan ng pagsusulat na ikaw ay
magbibigay ng pasasalamat sa mga kalagayan at pangyayari na ikaw
ay pumapayag na tanggapin anu’t-anoman nais na gawin ito sa iyong
buhay para sa Kanyang layunin, sa ikabubuti, at ikaluwalhati Niya.
Panginoong Diyos, pinili kong magbigay ng pasasalamt para sa:
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V
PATAWARIN
PATAWARIN MO ANG KUNG SINO ANG SUMAMA ANG LOOB O
INAPI SAYO.

Ang Pabula ng Di-mapagpatawad na Lingkod …
Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, “Panginoon, makailan kong
patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin?
Makapito po ba?” Sinagot siya ni Jesus, “Hindi ko sinasabing makapito,
kundi pitumpung ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad
nito: ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may
utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000
piso (10,000 talento). Dahil sa siya’y walang ibayad, iniutos ng hari na
ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian, upang
makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa:
‘Bigyan pa ninyo ako ng panahon, at babayaran ko sa inyo ang lahat.’ Naawa
sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya.
“Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa
lingkod na may utang na 500 piso (100 denaryo) sa kanya. Sinunggaban
niya ito at sinakal, sabay wika: ‘Magbayad ka ng utang mo!’ Naglumuhod
iyon at nagmakaawa sa kanya: ‘Bigyan mo pa ako ng panahon at babyaran
kita.’ Ngunit hindi siya pumayag; sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang
kapwa lingkod hanggang sa ito’y makabayad. Nang makita ng kanyang mga
kapwa lingkod ang nangyari, sila’y labis na nagdamdam; pumunta sila sa hari
at isinumbong ang nangyari. Kaya’t ipinatawag siya ng hari. ‘Ikaw—
napakasama mo!’ sabi niya. ‘Pinatawad kita sa utang mo sapagkat
nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo; hindi ba dapat ka ring
mahabag sa kapwa mo?’ At sa galit ng hari, siya’y ipinabilanggo hanggang
sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng
aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid.”
Mateo 18:21-35
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(a) Isulat ang iyong mga pagsalangsang at hindi mo
pagpapatawad - “Bayaran at ibalik mo ang dapat sa
akin!” - sa Panginoong Dios, kaagapay ang may
kaugnayang maling pag-isip, masamang pakikisama, o
bastos na kilos.
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(b) Pumili yaong taong iyong patatawarin na nagkasala sa iyo.
KANSELAHIN ANG UTANG!
(c) Isulat ang iyong mga panalangin sa Panginoong Diyos,
inihahayag ang yong mga kapasiyahan patawarin ang taong
sumugat at lumabag sa iyo.
Ibilang ang mga partikular na pinsala, o paglabag at paano
tumalab sa iyo ang nakaraan, ngayong kasalukuyan at sa
darating na panahon, at kinabukasan.
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VI
PALAYAIN
PALAYAIN NA ANG PAGLABAG, SUMAMA ANG LOOB, O
MAWALAN SA PANGINOONG DIYOS!
Awit 55:22-23: “Ilagak kay Yahweh yaong suliranin at ikaw ay hindi niya
bibiguin, hindi babayaan ang taong magaling. Ngunit ang bulaan,
mamamatay-tao, itatapon ng Diyos doon sa impiyerno, hindi na lalawig ang
buhay sa mundo; Kaya sa Diyos lamang mananalig ako.”
Mga Taga-Roma 12:16-21: “Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong
magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo’y
napakarunong. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin
ninyong mamuhay nang marangal sa lahat ng panahon. Hangga’t maaari,
makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong
maghiganti; ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, “Akin ang
paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.” Kaya, “Kung
nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo; kung nauuhaw, painumin mo; sa
gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili.” Huwag kang padaig sa masama,
kundi daigin mo ng mabuti ang masama.”
Awit 19:14: “Nawa’y itong salita ko at ang aking kaisipan, Sa iyo ay
makalugod, Panginoon ko’t kanlungan, O ikaw na kublihan kong ang dulot
ay kaligtasan!”
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(a) Ipagkatiwala sa tao o ang kalagayan sa Panginoong Diyos.
(b) Isulat sa pagitan at buuin sa paraan ng panalangin sino o
ano ka na ngayon yong ipinagkatiwala mo sa Panginoong
Diyos.

(c) Pagkalooban at ipanalangin yong taong nakasugat o inapi
sa iyo.
Lucas 23:34: “[Sinabi ni Jesus, ‘Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi
nila nalalaman ang kanilang ginagawa.’] At nagsapalaran sila upang malaman
kung alin sa kanyang kasuutan ang mapupunta sa isa’t isa.”
Mateo 5:44: “Ngunit ito naman ang sabi ko: ibigin ninyo ang inyong mga
kaaway, at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo.”
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———– MGA TALAAN ———–
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ANG KALUBUS-LUBUSANG BAGONG PASIMULA
Ang Kalubus-lubusang Bagong Pasimula ay patungkol sa ganap, kabuuang
PAGBABAGO ng puso - pagliko “ako muna” ninais ang sarili kong kagustuhan na
dapat at karapat-dapat na si “Jesus Muna” naising, nasabing gawain ayon sa
kalooban niya.
Lucas 13:3: “...Ngunit sinasabi ko sa inyo: kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga
kasalanan, mapapahamak din kayong lahat.”
Awit 40:8: “Ang nais kong sundi’y iyong kalooban…”

Kung ako ay nalulungkot sa “ako muna” pamimiliin ay ihatid ka sa mahapding
bunga, at ang pagtuunan ko ng pansin ay ang aking paghihirap, ang tawag ng
Banal na Aklat ay makamundong pagsisisi. Pero kung ang aking saloobin ay isa
sa mga paghatol ng aking kamalian, ang mga pagkakamaling inilagay ko ang
sarili ko muna sa kabila ng bungat kahinatnan, ang tawag ng Banal na Aklat ay
Maka-diyos na pagsisisi.
2 Mga Taga-Corinto 7:10: “Sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang
magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Ngunit ang kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa
kamatayan.”

Ang iyong Kalubus-lubusang Bagong Pasimula ay makapagsisimula ka na ngayon…

 Aminin anumang pinanggalingan ng “ako muna,” kilalanin sa yong buhay:

pagmamalaki, selos, pagkawalang utang na loob, ayaw magpatawad at karapatang
patakbuhin ang yong sariling buhay...

 Sabihin mo sa Diyos na ikaw ay mali at lumabag salungat sa kanya - sa lahat ng
paraan ay naipahayag sa isip, diwa salita o bagay na nagawa sa iyong buhay
(maging partikular) …

 Magpasalamat ka sa Diyos sa pagpadala ng Kanyang bogtong na Anak na si
Hesus para mamatay sa lahat ng iyong kasalanan...

 Sabihin mo sa Diyos na ikaw ay nagsisisi na (bumaling sa) sa lahat ng mga
pagkakasalang ito...

 Makiusap sa Diyos na patawarin ka - sa bawat isa at lahat ng mga kasalanang mo.
 Sabihin mo sa Panginoong Diyos na ganap mong inihahandog ang iyong sarili sa
Kanya, gawin mo Siyang Panginoon ng iyong buhay at bilang iyong Diyos, at
Panginoon, ikaw ay sumuko sa Kanya na gumawa ng anomang pagbabago sa yong
buhay.

 Ngayon, magpasalamat ka sa Kanya sa Kanyang pagpapatawad at ang bagong
buhay sa kalooban mo!

1 Juan 1:9: “Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng
Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya’y matuwid.”
Mga Taga-Roma 10:9-10: “Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig
ka nang buong puso na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa
pamamagitan ng kanyang puso at sa gayo’y napawawalang-sala; at nagpapahayag sa pamamagitan ng
kanyang labi at sa gayo’y naliligtas.”
Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Ang Kalubus-lubusang Bagong Pasimula
pumunta sa: www.stepuptolife.com
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