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PITONG SALITA NA DAPAT ISABUHAY 

 

Pebrero 19, 2023 

 

Mga Banal na Kasulatan (NKJV): Roma 14:17; Roma. 1:19-23,25; Gen. 

1:27; Kawikaan. 29:23; Santiago 5:16a; 2 Corinto. 7:9-11; Markos 11:25-

26; 2 Corinto. 13:11; Roma. 3:23; Roma. 6:23b; 1 Juan 1:8-9 

 

        Roma 14:17 Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi sa pagkain at 

sa pag-inom, kundi katuwiran at kapayapaan at kagalakan sa 

Espiritu Santo. 

 

Noong St. Valentine’s Day o Araw ng mga Puso noong nakaraang 

linggo, marami sa inyo ang gumawa ng isang romantikong bagay para 

ipagdiwang ang pagmamahal na ibinabahagi ninyo sa iyong asawa o 

‘espesyal na iba”. Sa palagay ko ito ang araw na mas maraming lalaki 

ang nagmumungkahi ng kasal sa kanilang mga kaibigang babae kaysa 

sa anumang araw ng taon. 

 

Gaya ng narinig ninyo, magkakaroon tayo ng pagpapahusay ng kasal 

sa darating na “weekend” o sa katapusan ng lingo na kung saan ay 

itutuon natin ang ating mga relasyon sa asawa at sa pag-babago bago 

ng pamilya. Mayroon tayong ilang mahuhusay na tagapagsalita na 

naka-iskedyul para sa kaganapang ito, subalit habang nakikinita ko, 

pakiramdam ko ay binigyan ako ng inspirasyon ng Panginoon na 

magbahagi ng pitong salita sa inyo na maaaring magpahusay at 

makapagbagong ganap at lubusan ang ating ating mga relasyon kung 

papayagan natin eto.   * Narito ang listahan: 

 

Pagkilala        Komunikasyon           Kababaang-loob 

Pagsisisi         Pagpapatawad   Kapayapaan        Kagalakan 

 



Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa atin kung paano alagaan ang 

ating mga relasyon sa tao, at pagkatapos ay gagamitin ko ang mga ito 

para ilarawan ang ating landas tungo sa isang nakapagliligtas na 

relasyon kay Jesucristo (kung wala kang ganoong uri ng kaugnayan sa 

Kanya ngayon). 

 

Pagkilala: 

Kapag iniisip ko ang ating unang salita na.., "pagkilala," mayroong 

dalawang pangunahing bagay na maiisip: 

 

1. Ang Diyos ay. 

 

Tulad ng alam natin, ang lipunan ng Canada ay lumalayo nang palayo 

sa mga paniniwala sa relihiyon at sa pangunahing pagkilala sa 

pagkakaroon ng Diyos. Hindi ito bagong pangyayari, at binanggit ito ni 

apostol Pablo sa Roma 1. Sinabi niya: 

 

         Mga Taga-Roma 1:19-23 … kung ano ang maaaring malaman 

tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito ay ipinakita ng 

Diyos sa kanila. 20 Sapagkat mula nang likhain ang sanlibutan, 

ang Kanyang di-nakikitang mga katangian ay malinaw na 

nakikita, na nauunawaan sa pamamagitan ng mga bagay na 

ginawa, maging ang Kanyang walang hanggang kapangyarihan at 

pagka-Diyos, kaya't sila ay walang madadahilan, 21 sapagkat, 

kahit na kilala nila ang Diyos, ay hindi nila niluwalhati. Siya 

bilang Diyos, ni hindi nagpasalamat, ngunit naging walang 

kabuluhan sa kanilang mga pag-iisip, at ang kanilang mga hangal 

na puso ay nagdilim. 22 Na nagpapahayag na sila'y marurunong, 

pero sila'y naging mga mangmang, 23 at pinalitan nila ang 

kaluwalhatian ng walang kasiraang Dios ng isang larawang 

ginawang gaya ng taong nasisira—at mga ibon at mga hayop na 

may apat na paa, at mga gumagapang na bagay. 

 



At ang mapanganib na kinalabasan ng pag-uugali na ito ay nagpapakita 

sa v. 25. Ang mga taong ito 

 

        ROM. 1:25 … ipinagpalit ang katotohanan ng Dios ng 

kasinungalingan, at sumamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa 

Lumikha, na siyang pinupuri magpakailanman….” 

 

__________________________________________ 

Statistics Canada: “Humigit-kumulang 12.6 milyong tao, o higit sa isang-katlo ng 

populasyon ng Canada, ang nag-ulat na walang relihiyon o pagkakaroon ng sekular na 

pananaw (atheist, agnostic, humanist at iba pang sekular na pananaw). Ang proporsyon ng 

populasyon na ito ay higit sa doble sa loob ng 20 taon, tumaas mula 16.5% noong 2001 

hanggang 23.9% noong 2011 at sa 34.6% noong 2021.” 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221026/dq221026b-eng.htm, na-

access noong Peb. 15, 2023. 

 

Kaya, una sa lahat, kailangan nating pasalamatan ang Diyos na ginawa 

Niya ang Kanyang sarili na makilala natin, at pagkatapos ay kailangan 

nating kilalanin kung sino Siya: ang ating Tagapaglikha, ating 

Panginoon, at ating Tagapagligtas. 

Pagkatapos ay makarating tayo sa pangalawang pangunahing punto sa 

ilalim ng pamagat o pamuhatan na "pagkilala": 

 

     2. Lahat tayo ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. 

Sinasabi sa atin iyan ng Gen. 1:27 

 

        Gen. 1:27 … Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang sariling 

larawan; sa larawan ng Diyos nilikha Niya siya; lalaki at babae ay 

nilikha Niya sila. 

 

Kung titingnan mo ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong 

magulang, ang iyong kapitbahay, ang iyong kamag-aral, o isang taong 

walang tirahan sa kalye, mayroong isang karaniwang kadahilanan na 



naaangkop sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay nilikha upang 

magmukhang Diyos (ang unang Adan sa Halamanan ng Eden ay 

nilikha upang magmukhang ang 2nd Adan, si Hesu-Kristo) at maging 

katulad ng Diyos (sa karakter, personalidad, kaluluwa). Kaya't, walang 

anumang pagkakataon para sa atin na tratuhin ang isang tao sa 

paraang mapanglait o mapanghamak na parang kahit papaano, mas 

mababa sila sa atin, o hindi karapat-dapat sa ating pinakamahusay na 

pagsisikap sa ating relasyon sa kanila. 

  

Komunikasyon: 

Ang Diyos ay isang tagapagbalita! O Nakikipag usap sa simula ng 

kasaysayan ng Bibliya, nakikita natin kung gaano kaaktibo ang Diyos 

sa pakikipag-usap sa atin. Tayo ay Kanyang mga anak na Kanyang 

minamahal. At nakakatuwang makita kung gaano Niya sinasadya ang 

pakikipag-usap, kahit na tayo ay nagkasala nang malaki sa Kanya (at 

sa isa't isa). Maaari mong tingnan ang mga kuwento nina Adan at Eva, 

Cain, Lot, Jacob, Saul, David, Ahab (at marami pang iba) upang makita 

na ang Diyos ay patuloy na inaabot tayo , sa bawat yugto ng ating 

buhay, sa bawat sitwasyon. 

 

Kaugnay nito, iminumungkahi ko na ang bawat isa sa atin ay gumawa 

ng kaunting pagsusuri sa sarili ngayon. "Makipag-ugnayan ba ako sa 

mga malapit sa akin sa isang bukas, nalalapitan na paraan, sa lahat ng 

oras, kahit na malinaw na nakagawa sila ng mali?" 

 

Kung ikaw ay katulad ko, ang sagot ay isang matunog na "HINDI!" 

Maaari rin akong maging tapat sa aking sarili, at maaari ka ring maging 

tapat sa iyong sarili. Mahina tayong makipag-ugnayan sa mga 

nagkasala sa atin, maliban sa malakas na boses at galit na mga salita. 

 

          Ilustrasyon: Nahihikayat ng isang “elder” na makipag-ugnayan sa 

         isang santo na naging napakawalang galang at mapang-abuso sa  

        akin. 



 

Kababaang-loob: 

Hayaan ninyong magsalita ako  tungkol sa ating susunod na salitang 

"pagpakumbaba" bilang isang tulong at mahalaga sa proseso ng 

komunikasyon. Sinabi ng matalinong tao: 

 

           Kawikaan: 29:23 Ang kapalaluan ng isang tao ay magpapababa 

sa kanya, ngunit ang mapagpakumbaba sa espiritu ay 

magtataglay ng karangalan. 

 

Kadalasan, pinipigilan tayo ng pagmamataas na makipag-usap sa iba, 

lalo na kapag tayo ang nakagawa ng mali. Ngunit ang 

pagpapakumbaba ay nagpapahintulot sa atin na malagpasan ang 

hadlang sa pagmamataas upang simulan ang proseso ng 

komunikasyon, maging ito sa ating kapwa tao, o sa Diyos. 

 

Palagi akong namamangha sa pagbabago ng mga saloobin, pagiging 

bukas at nakahandaang makinig, at ang pagpapahalagang nadarama 

natin kapag ang isang nagkasala ay lumapit sa atin nang may taimtim 

na pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay nag-aalis ng poot. Ang 

malumanay na sagot ay nagpapawi ng poot (Prov. 15:1). Ang pagpayag 

na kilalanin ang ating sariling mga kabiguan at maling gawain ay 

nagbubukas ng pinto para sa iba na magpahayag ng pakikiramay, pag-

unawa at pakikiramay sa atin. Tulad ng sinasabi ng matandang 

kasabihan, ang pag-amin ay talagang mabuti para sa kaluluwa! Ang 

sabi ni apostol Santiago: 

 

          Santiago 5:16a Ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga   

kasalanan, at ipanalangin ang isa't isa, upang kayo'y gumaling. 

 

Ang pagpapakumbaba ay humahantong sa pag-amin o pagtatapat. At 

ang panalangin para sa isa't isa ay nagdudulot ng kagalingan. 



 

          Paglalarawan: Ipanalangin ang iyong asawa sa gitna ng alitan. 

 

Pagsisisi: 

Kung sinabi ko sa iyo na mayroong tatlong mahiwagang salita na 

kailangan nating gamitin araw-araw, matutukoy mo kaagad ang mga 

ito bilang "Mahal kita." Ngunit may tatlong iba pang mga salita na 

kailangan din nating panatilihing malapit sa kamay dahil, tiyak, 

kakailanganin natin ang mga ito. Ano ang tatlong salitang iyon? 

"Patawad." Gaya ng kasasabi ko lang, alam ng karamihan sa atin kung 

gaano kabilis mawala ang sakit at galit kapag may taong lumapit sa 

atin na may pusong nagsisisi, nang walang pagkukunwari, kinikilala 

ang kanilang pagkakamali, at taimtim na nagsabi ng “I’m sorry.” O 

patawarin mo ako. 

 

Ang simbahan sa Corinto ay napunta sa isang napakasamang lugar. 

Pinahintulutan nila ang matinding pagkamakasalanan sa loob ng 

kanilang kongregasyon at kinailangan silang sawayin ni Pablo nang 

napakatindi. Ngunit mahusay silang tumugon, gaya ng inaasahan niya. 

Kaya, sinabi niya: 

 

         2 Cor. 7:9-11 Ngayo'y nagagalak ako, hindi sa kayo'y nalungkot, 

kundi dahil sa inyong kalumbayan ay humantong sa pagsisisi. 

Sapagka't kayo'y pinalungkot sa paraang maka-Diyos, upang 

kayo'y magdusa ng walang kabuluhan mula sa amin. 10 

Sapagka't ang kalumbayang mula sa Diyos ay nagbubunga ng 

pagsisisi na humahantong sa kaligtasan, na hindi pinagsisisihan; 

ngunit ang kalungkutan ng sanglibutan ay nagbubunga ng 

kamatayan. 11 Sapagka't ingatan ninyo ang mismong bagay na 

ito, na kayo'y nagdalamhati sa paraang maka-Diyos... 

 

At dahil nalungkot sila sa maka-Diyos na paraan, ganito ang hitsura ng 

kanilang tunay na pagsisisi: 



 

 

… anong kasipagan ang naidulot nito sa inyo [upang hanapin ang 

Diyos], anong kalinisan sa inyong sarili, anong galit [laban sa 

kasalanang nagawa ninyo], anong takot [paggalang sa Diyos], anong 

matinding pagnanasa [na maalis sa kasalanan] , anong sigasig [na 

mamuhay nang tama sa hinaharap], anong pagpapatunay [na 

malaman na may kagandahang-loob na pinatawad ka ng Diyos]! Sa 

lahat ng bagay ay pinatunayan ninyo na kayo ay malinaw sa bagay 

na ito. 

 

Sa tingin ko ang mensahe ay dumating nang malakas at malinaw: 

kailangan nating magsisi! 

 

Pagpapatawad: 

Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagiging nilikha ayon sa 

pagkakahawig ng Diyos, mayroong isang pangunahing aspeto ng 

‘pagkaka-Diyos’ na naiisip, lalo na pagkatapos magsalita tungkol sa 

pagsisisi. Ito ay tinatawag na "pagpapatawad." 

 

Alam ko na may iba akong pananaw sa paksa ng pagpapatawad kaysa 

sa marami pang iba, ngunit sa palagay ko napakapangahas kong 

hilingin sa iyo na patawarin ako kapag nagkamali ako. Para bang 

sinasabi kong may utang ka sa akin. Sa aking pananaw, ang 

pagpapatawad ay isang regalo na dapat malayang ibigay sa akin ng 

taong nagawan ko ng Pagkakasala. Hindi ko sila mapipilit o mapilit na 

patawarin ako. Ang pinaka masasabi ko ay:  Tunay nga akong 

humihingi ng tawad kung ano man ang nagawa kong kasalanan o 

pagkakamali sayo.   At akoy umaasa na  kahit papaano  sa anumang 

paraan  sa pagdaan ng panahon na ay mapapatawad  rin ako ng iyong 

puso. Pero ang intensyon ko ngayon ay kilalanin lang na nagkamali 

ako at humingi ng paumanhin." 

 



Gayunpaman, kung ikaw ay nasa kabilang panig ng pag-uusap na iyon, 

mangyaring panatilihin ang mga salita ni Jesus sa unahan at gitna sa 

iyong isipan. Sabi niya: 

 

Marcos 11:25-26 “... kapag kayo ay nakatayong nananalangin, 

kung mayroon kayong anumang laban sa sinuman, patawarin 

ninyo siya, upang patawarin din kayo ng inyong Ama na nasa 

langit sa inyong mga kasalanan. 26 Ngunit kung hindi kayo 

magpapatawad, hindi rin patatawarin ng inyong Ama na nasa 

langit ang inyong mga kasalanan.” 

 

Kaya, hindi ako magiging mapangahas (o mas malala pa, demanding) 

sa paghingi ng tawad sa isang tao. At kasabay nito, mas mabuting 

magmadali akong magpatawad sa sinuman at sa lahat ng nagkasala sa 

akin, humingi man sila ng tawad sa akin o hindi! Yan ang tuntunin ng 

laro. 

 

Kapayapaan: 

Sa totoo lang, kung isasabuhay natin ang pagkilala, pakikipag-usap, 

pagpapakumbaba, pagsisisi at pagpapatawad, ang ating buhay ay 

mapupuno ng kapayapaan ng Diyos, na higit sa pang-unawa (Fil. 4:7). 

 

Sa pagtatapos ng kanyang ikalawang liham sa mga taga-Corinto sinabi 

ni Pablo: 

 

          2 Cor. 13:11 Sa wakas, mga kapatid, paalam. Maging kumpleto. 

Magpakatatag kayo, magkaisa kayo, mamuhay nang payapa; at 

ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan ay sumainyo. 

 

Sa pambungad sa bawat isa sa kanyang mga sulat, ipinahayag ni Pablo 

ang kapayapaan ng Diyos sa kanyang mga mambabasa, palaging 

sinasamahan ng biyaya, na may habag na inihagis sa halo nang ilang 



beses. Iyan ay isang magandang pahiwatig na nais ng Diyos na 

mamuhay tayo nang payapa sa isa't isa! 

 

Kagalakan: 

Noong araw, kumakanta kami ng munting koro na nagsasabing, 

 

“J-O-Y,”   kagalakan, kagalakan sa Espiritu Santo 

“J-O-Y, “  saya, saya sa Panginoon 

 

Wala kaming masyadong pakialam sa grammar at syntax noon, kaya 

kantahin namin ang: 

 

Huwag hayaang sinuman ang  magnakaw ng iyong kagalakan 

Huwag hayaang sinuman ang magnakaw ng iyong kagalakan 

Huwag hayaang sinuman ang magnakaw ng iyong kagalakan 

Kagalakan sa Panginoon! 

 

Ang Pagkilala, Komunikasyon, Kababaang-loob, Pagsisisi, at 

Pagpapatawad ay naghahatid sa atin sa isang buhay na may 

Kapayapaan at Kagalakan. 

 

**** 

 

Bago ako magtapos, hayaan mo akong magsabi ng ilang salita sa inyo 

na hindi pa ibinibigay ang inyong buhay sa ating Panginoong 

Hesucristo, upang Siya ay maging inyong Tagapagligtas, Guro at Hari. 

Bawat isa sa mga salitang tinalakay natin ngayon ay naaangkop sa 

pagsisimula ng isang nakapagliligtas na relasyon sa Kanya. 

 



- Kilalanin Siya bilang iyong Tagapaglikha, ang Isa na nagbigay sa iyo 

ng buhay. 

- Makipag-usap sa Kanya sa tapat na panalangin ng puso at sabihin sa 

Kanya ang realidad ng takbo ng iyong buhay ngayon. At simulang 

basahin ang iyong Bibliya, na siyang pangunahing paraan ng 

pakikipag-usap Niya sa atin. 

- Isantabi ang lahat ng pagmamataas ng tao at lumapit sa Kanya nang 

may kababaang-loob, alam mong wala ka talagang sagot sa mga 

hamon na kinakaharap mo sa buhay. 

 

Higit sa lahat, wala kang solusyon sa malaking problemang sinasabi sa 

atin ng Roma 3:23. Ipinaalam sa atin iyon ni apostol Pablo 

 

              ROM. 3:23 lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian 
         ng Diyos." 
 

"OK," maaari mong sabihin, "Alam kong nakagawa ako ng ilang bagay 

na hindi ko ipinagmamalaki, ngunit ano ang malaking bagay?" Kaya 

ang malaking bagay ay ito: 

 

          ROM. 6:23a … ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan… 

 

Ang kasalanan ay humahantong sa kamatayan at paghatol, ngunit sa 

pamamagitan ng ating susunod na salita, ang pagsisisi, maaari mong 

matanggap 

 

           ROM. 6:23b … ang kaloob ng Diyos [na] buhay na walang   

hanggan sa pamamagitan ni Hesu-Kristo na ating Panginoon.” 

 

- Dinadala ni apostol Juan ang kuwento sa susunod nating salita. Sabi 

niya: 



 

         1 Juan 1:8-9 Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, 

dinadaya natin ang ating sarili, at wala sa atin ang katotohanan. 9 

[Ngunit] kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay 

tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan 

at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. 

 

       - Maaaring hindi mo alam kung paano tutugon ang iyong asawa o 

miyembro ng pamilya sa iyong paghingi ng tawad, at kung 

patatawarin ka nila. Ngunit ang Panginoon ay napakalinaw kung 

ano ang Kanyang magiging tugon kung ikaw ay magsisisi at 

ipagtatapat ang iyong mga kasalanan sa Kanya. Ang kanyang 

kapatawaran ay garantisado! 

        - Tinatakan natin ang ating pagsisisi at pagtanggap sa 

kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap ng 

bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Kristo, dahil 

Siya ang nagbayad ng halaga ng kaparusahan ng kasalanan para 

sa atin. 

         - At anumang oras sa iyong landas ng pagtalikod sa kasalanan at 

pagbabalik-loob sa Diyos, isinasantabi ang pagmamataas at 

pagtatapat at pagsisisi sa iyong mga kasalanan, magiliw o 

mapagbigay loob Siyang kikilos sa iyong buhay at pupuspusin 

ka ng Kanyang Banal na Espiritu. At sa pamamagitan ng 

Kanyang Espiritu ay tatanggap ka ng katuwiran, kapayapaan at 

kagalakan, gaya ng ating nababasa sa ating pambungad na 

kasulatan. 

 

Ipagdasal natin ngayon ang ating mga Mag-aasawa, ang ating mga 

tahanan, ang ating pangako sa pitong salitang ito, at para sa mga 

dinadala o inilalapit  ng Panginoon sa Kanyang sarili  sa oras na ito 

ngayon. 


