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PAGHAHASIK AT  
PAGSISIMULA NANG TAMA 

SOWING 
Generation 

BAGONG TAON, 
 

Bagong Timbang 
Bagong Bilbil 

Bagong Resolution 

Ano ang iyong 
New Year’s 
Resolution? 

Simulan  
ang taon sa 
pagsisimula 
nang tama 
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Galacia 6:7-8 
Huwag ninyong linlangin ang inyong 
sarili; ang Diyos ay di madadaya 
ninuman. Kung ano ang inihasik ng 
tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang 
nagsisikap sa mga bagay ukol sa 
laman ay aani ng kamatayan. Ang 
nagsisikap sa mga bagay ukol sa 
Espiritu ay aani ng buhay na walang 
hanggan. 

Kawikaan 11:18 
Anuman ang anihin ng 
masama ay walang 
kabuluhan,ngunit ang 
gawang mabuti ay may 
biyayang taglay. 

 Aani lamang tayo kung 
mayroon tayong itatanim. 
 

Kung ANO ang itinanim, 
IYON din ang ating 
aanihin. 
 

Maari tayong umani higit 
sa ating itinanim.  

2 Corinto 9:6 
Tandaan ninyo ito: ang 
naghahasik ng kakaunti ay 
mag-aani ng kakaunti, at ang 
naghahasik naman ng 
marami ay mag-aani ng 
marami. 

May panahon ng 
pagtatanim at may 
panahon din ng pag-aani. 
Maghintay at magtiyaga. 
 

 Ang Panginoon ang 
magpapala at 
magpapalago ng ating 
itinanim. 

Maghasik  
ng ligaya at 
kagalakan! 
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Filipos 4:4 
Magalak kayong lagi 
sa Panginoon. Inuulit 
ko: magalak kayo. 

Magsimula nang 
walang alalahanin. 
Maghasik ng 
pagtitiwala sa Diyos. 

Mateo 11:28  
Lumapit kayo sa akin, 
kayong lahat na napapagal 
at nabibigatan sa inyong 
pasanin, at kayo'y 
pagpapahingahin ko 
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Magsimula  
nang walang 
hinanakit at galit. 
Magpatawad. 

Mateo 5:23-24 
Kung naghahandog ka sa Diyos, at 
maalaala mo na may sama ng loob 
sa iyo ang kapatid mo, iwan mo 
muna ang iyong handog sa harap 
ng dambana at makipagkasundo 
ka sa kanya. Saka ka magbalik at 
maghandog sa Diyos. 

Mateo 6:14-15  
Sapagkat kung pinatatawad ninyo 
ang mga nagkakasala sa inyo, 
patatawarin din kayo ng inyong 
Amang nasa langit. Ngunit kung 
hindi ninyo pinatatawad ang mga 
nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo 
patatawarin ng inyong Ama." 

Magsimula  
nang walang takot 
at pangamba. 
Manampalataya sa 
Diyos. 
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Mateo 6:31-34  
Kaya't huwag kayong mabalisa 
tungkol sa inyong kakanin, iinumin, 
o daramtin. Sapagkat ang mga 
bagay na ito ang kinahuhumalingan 
ng mga taong wala pang pananalig 
sa Diyos. Alam ng inyong Amang 
nasa langit na kailangan ninyo ang 
lahat ng ito.  

Ngunit pagsumakitan ninyo nang 
higit sa lahat ang pagharian kayo ng 
Diyos at mamuhay nang ayon sa 
kanyang kalooban, at ipagkakaloob 
niya ang lahat ng kailangan ninyo. 
Kaya, huwag ninyong ikabahala ang 
para sa araw ng bukas; saka na 
ninyo harapin kapag ito'y dumating. 
Sapat na sa bawat araw ang 
kanyang mga suliranin."  

Magsimula  
nang may maayos 
na plano sa buhay. 
Umasa sa 
Panginoon. 

A - no ang nais mong baguhin o 
ayusin sa iyong buhay? 
 
Ba - kit gusto mong mabago sila? 
 
Ka- ilan mo gustong maganap ito? 
 
D – eklarasyon at dedikasyon! 

Magsimula sa 
pagtulong sa 
kapwa. 
Magkawanggawa.  

Kawikaan 22:8-9 
Ang naghahasik ng kasamaan 
ay mag-aani ng kaguluhan, At 
ang bunga ng ginagawa niya ay 
kapahamakan. Ang mahirap ay 
bahaginan mo ng pagkain, At 
tiyak na ikaw ay pagpapalain. 
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Magsimula  
na maayos ang 
relasyon sa 
Diyos 

Juan 1:12-13 
Ngunit ang lahat ng tumanggap at 
nanalig sa kanya ay pinagkalooban 
niya ng karapatang maging anak ng 
Diyos. Sila nga'y naging anak ng 
Diyos, hindi dahil sa isinilang sila 
ayon sa kalikasan, ni sa pita ng 
laman o sa kagagawan ng tao. Ang 
pagiging anak nila ay buhat sa 
Diyos. 


