
 

“Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay 

kay Cristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, 

mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong 

kagandahang-loob at malasakit para sa isa't isa,  

lubusin ninyo ang aking kagalakan; magkaroon kayo 

ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, 

at magkaisa kayo sa puso't diwa.” Filipos 2:1-2 

Ang buhay ay magulo, ang mga relasyon ay magulo. Ang 

matinding pagod ay nakakaubos ng pasensya sa mga 

relasyon, at sa huli ay nagkakasakitan ang bawat isa at 

nasisira ang pagkakaisa na matagal nating pinagpagurang 

buuin. Maraming pangyayari sa atin ang sumira ng 

pagkakaisa. Nagagambala tayo ng mga bagay sa mundo, 

maaaring sa pamamagitan ng social media. Telebisyon, o 

mas malalaking alalahanin tulad ng pandemya. Ang mga 

pakana ng kaaway ay nagiging dahilan ng hindi 

pagkakasundo sa iglesya. Ang mga pagnanasa sa relasyon 

at mga inaasahan na hindi natupad ay nagdadala rin ng 

hindi pagkakasundo sa mga mag-asawa at magkaibigan. 

Sa susunod na dalawang buwan, idalangin natin at tayo ay 

sama samang gumawa para mamuhay sa kapayapaan at 

pagkakaisa. Bayaan nating mangusap sa Diyos ang ating 

mga panalangin habang itinatalaga natin ang ating mga 

sarili upang maging mapagmahal, matiyaga, at mabuti sa 

bawat isa.  Mamuhay tayo sa paraan na ang iba ay 

mahihikayat sa bagong buhay habang tayo ay nakikita nila 

na naglilingkod sa bawat isa sa loob ng ating pamayanan at 

mga iglesya.  

 

Ipinapaalala ni Pablo sa mga anak ng Diyos sa Filipos na 

mabibigyan nila siya ng kagalakan sa pamamagitan ng 

pagkakaroon ng iisang isipan, mabuklod ng iisang pag-ibig 

at iisa sa puso at diwa. Ano ang pumipigil sa iyo na 

mamuhay sa paraan na nagdadala ng pagkakaisa sa iyong 

tahanan, pamilya o trabaho? Ano ang mga bagay na 

magagawa mo ngayon upang makapagpatawad, upang 

magmahal, upang makinig at nang sa gayon ay 

makapamuhay sa kapayapaan at pagkakasundo? Binigyan 

tayo ng Diyos ng kakayahan, sa pamamagitan ng Banal na 

Espiritu, na maging matiyaga, mabait at mapagmahal sa 

pamamagitan ng ating mga kilos at pananalita. Maraming 

mga talata sa Biblia ang nagpapaalala sa atin ng ating 

tungkulin na mamuhay ng may pagkakaisa. (Rom. 14:19; Ef. 

4:11-13; Col. 3:13-14; Awit 133:1).  

Nawa ay magkaisa ang ating mga puso sa pagbibigay ng 

pag-asa ni Cristo sa mga kababaihan sa buong mundo at sa 

bawat henerasyon. Nawa ay maisuko natin ang lahat ng 

mga bagay na pumipigil sa atin upang makipagkasundo sa 

Diyos at sa bawat isa. 

Para sa karagdagang kaisipan tungkol sa pagkakasundo at 

pagkakaisa, tingnan ang aking artikulo na “Pagtuklas ng 

Pag-asa Ngayon” sa isyung ito.  

Sa Kanya ang ating puso ay nagagalak 

. 

  

Dr. Peggy Banks // Global Ministry Director // TWR Women of 

Hope 



HULYO 
 

 

 

1. Mahal na Panginoon, ang 

kinakailangang online na pag-

aaral ay may hatid na hirap sa mga 

bata at magulang sa buong mundo. 

Dulutan mo nawa ang bawat 

pamilya ng iyong biyaya, 

katiyagaan at suportang kanilang 

kailangan para sa kanilang 

matagumpay na edukasyon 

habang nanatiling matatag sa 

kanilang mga relasyon. (2 Corinto 

12:9) 

 

2. Ama, ipinapanalangin namin ang 

mga inang Romanian na  

inabandona ng kanilang mga 

asawa. Dulutan mo nawa sila ng 

karunungan, pag-asang nasa iyo, 

katiyagaan sa pagtataguyod ng 

kanilang mga anak, pinansiyal na 

mapagkukunan at tulong mula sa 

komunidad ng mga 

mananampalataya. (Mga Awit 

57:1) 

 

3. Panginoon, protektahan mo nawa 

ang mga batang babaeng 

Cambodian mula sa mga 

masasamang tao na nais silang 

tangayin patungong China o 

Malasiya upang maging asawa ng 

mga lalaki kahit labag sa kanilang 

kagustuhan. (2 Thess. 3:3) 

 

4. Marami sa mga biktima ng 

karahasan sa loob ng tahanan sa 

Croatia ay nasa banta at panganib 

mula sa mga nang-aabuso sa 

kanila ngayong panahon ng 

lockdowns. Panginoon, 

protektahan mo nawa sila, akayin 

at dalhin sa ligtas na lugar kung 

saan maaari silang makaranas ng 

kagalingan. (Isa. 41:10-12) 

 

5. Taglayin nawa ng mga pamilyang 

Tanzanian ang espirituwal na 

kalakasan sa kanilang pagbabahagi 

ng Salita ng Diyos at sama-samang 

pananalangin. Magkaroon nawa ng 

respeto sa isa’t-isa, pag-ibig, at 

pagpapahalaga sa pagitan ng mga 

magulang at mga anak (Roma 

10:17) 

 

6. Oh Diyos, dalangin namin na 

tulungan mo nawa ang mga 

Vietnamese at multigenerational na 

mga pamilya na sila’y 

magkaunawaan at magkaisa. 

(Mga Awit 112:2)   

 

7. Ama, dalangin namin na buksan 

mo nawa ang mga sinapupunan 

ng maraming mga kababaihan 

na nakatira sa North Caucasus 

na hindi nabubuntis. Ang 

kawalang kakayahang 

magbuntis ay nagdudulot ng 

away sa pagitan ng mag-asawa 

sa mga lugar na ito. (1 Pedro 3:7) 

 

8. Sa pagtaas ng diborsiyo sa mga 

magasawang Muslim sa 

Indonesia ngayong pandemya, 

maraming mga solong 

magulang na may mga anak 

ang nahihirapang maghanap ng 

trabaho. Ipanalangin natin na 

matugunan ang 

pangangailangan ng mga 

pamilyang ito upang hindi na 

nila pilitin ang kanilang mga 

batang babaeng anak na mag-

asawa ng dahil lamang sa pera. 

(Mat. 18:10) 

 

9. Pinupuri ka namin, oh Diyos, na 

ang mga programa ng Women 

of Hope ay makapagdulot ng 

pag-asa at kalakasan sa mga 

pamilyang Portuguese na nasa 

krisis ngayong panahon ng 

pandemya. Gamitin mo nawa 

ang mga programang ito na 
makapagbigay ng katiwasayan at 
kapayapaan sa kanilang mga 

buhay. (Marcos 10:6-9) 

 
10. Ama, pinasasalamatan ka 

namin na ang aming grupo sa 

Ethiopia ay nagtuturo sa mga 

kababaihan at kalalakihan na 

sila ay nilikha sa wangis ng 

Diyos. Ang katauhang ito, na 

nadungisan ng kasalanan ay  

 

napanumbalik sa pamamagitan 

ng kaligtasan kay Hesu Kristo. 

(Gen. 1:27) 

 

11. Dalangin namin ang makadiyos 

na pagsisi, pagbabagong 

buhay, kapatawaran, at 

pagkakasundo ng mga mag-

asawa sa South Africa na 

naghiwalay dahil ang kanilang 

kapareha ay nagtaksil. (Efeso 

5:33) 

 

12. Ama, dalangin namin ang mga 

kababaihan sa South Korea na 

nag-asawa at naging mga ina 

sa murang edad subalit wala 

silang mga magulang para 

magpayo sa kanila. Nawa ang 

pagsasahimpapawid ng Women 

of Hope ay mapagkunan nila ng 

makadiyos na karunungan at 

kaalaman. (Mga Awit 32:8) 

 

13. Panginoon, tulungan mo nawa 

ang mga solong ina na nasa 

Bonaire na gawing pangunahin 

sa kanila ang pangangalaga sa 

kanilang mga katawan, kaisipan 

at espiritu. Upang magawa 

nilang mapangalagaan din ang 

iba at sila ay maging sandigan 

sa mga emosyonal na 

pangangailangan ng kanilang 

mga anak. (Isa. 40:31) 

 

14. Ama, dalangin namin ang lahat 

ng mga pamilya sa Paraguay na 

nakatanggap ng kaligtasan ni 

Hesus. Palakasin mo nawa ang 

kanilang pananampalataya sa 

pamamagitan ng iyong Salita, at 

nawa’y kanilang maunawaan 

ang iyong pag-ibig at 

kapatawaran. (Mga Awit 

119:105) 

 

15. Oh Diyos, nawa ay hingin ng 

mga mag-asawa sa Liberia ang 

iyong pagkilos at pagbago sa 

kanilang buhay pag-aasawa. 

Ipakita mo nawa sa kanila kung 

paano nila dapat pahalagahan 

ang bawat isa at maging isa sila 

sa iyo. (1 Pedro 4:8) 

 

16. Ama, tulungan mo nawa ang 

mga mag-asawang Finish na 

pahalagahan ang kasal at 

mapagtanto nila na ang 

relasyong ito ay katulad ng 

relasyon ni Kristo sa kanyang 

Iglesya – marapat na nakasalig 

 

 

 

   

PAG-AASAWA, PAMILYA, SOLONG 

MAGULANG 



 

sa pag-ibig, pagpapatawad at 

awa. Ang pagkilala nga sa Iyo ang 

pinaka dakilang pundasyon na 

dapat taglayin ng isang pag-

aasawa at pamilya. (Efeso 5:21-23) 

 

17. Sa pagtaas ng bilang ng mga 

solong magulang sa Japan, 

Panginoon, dalangin namin ang 

tulong at probisyon para sa mga 

inang namumuhay sa kahirapan at 

ang mga anak ay salat sa 

pangangailangan para makapag-

aral. (2 Cor. 9:8) 

 

18. Oh Diyos, nawa ang mga pamilya 

at mga mag-asawa sa Spain ay 

makasumpong ng kagalingan sa 

kanilang mga wasak na relasyon sa 

pamamagitan mo. Gawaran mo 

nawa sila ng katiwasayan, 

pagkakaisa at kapayapaan, at 

turuang makapagpatawad sa isa’t 

isa. (1 Juan 4:16) 

 

19. Panginoon, dalangin namin ang 

matagumpay na pagsisimula ng 

Polish na programa na, You Are 

Precious, na tumutalakay sa mga 

karaniwang problema sa kasal, 

pamilya, at sa pagiging solong 

magulang. (Kawikaan 16:3) 

 

20. Ama, bigyan mo nawa ng 

kalakasan ang mga mag-asawa sa 

India upang maging tapat sa iyo at 

sa kanilang mga kapareha. Bigyan 

mo nawa sila ng biyaya na maging 

mapagpakumbaba, mahinahon at 

matiyaga sa bawat isa, maging isa 

sa pamamagitan ng iyong pag-

ibig. (Mga Awit 133:1) 

 

21. Ama, tulungan mo nawa ang mga 

asawang babae sa Pilipinas na 

nahihirapan sa pakikisama sa 

kanilang mga biyenan. Dalangin 

namin ang kapayapaan, 

katiwasayan at pag-uunawaan sa 

kanilang mga relasyon. (1 Pedro 

5:6) 

 

22. Oh Diyos, dalangin namin ang mga 

solong ina na nahihirapan sa 

pagtustos sa mga 

pangangailangan ng kanilang mga 

pamilya. Ngayong pandemya, 

marami ang nawalan ng trabaho at 

nababalisa, nagugulumihanan, 

nagugutom at nawalan pa ng 

matitirhan. (Mateo 6:26) 

 

23. Panginoon, nawa’y tulungan mo po 

ang mga ina sa Central Europe na 

matutong gawing pangunahin 

 

 

ang kanilang pamilya, 

makapagpasya ng tama at 

hingin ang iyong gabay sa 

pagbabalanse sa pagitan ng 

trabaho at pag-aaruga sa 

kanilang mga anak. (Isa. 30:21) 

 

24. Panginoon, dalangin namin ang 

mga mag-asawa sa Denmark na 

galing sa magkakaibang 

kultura. Nahaharap sila sa 

mahirap na mga hamon, tulad 

ng hindi pagtanggap ng 

kanilang mga pamilya sa 

kanilang relasyon, ganundin ang 

hindi pagkakaunawaan kung 

aling kultura ba ang dapat 

manaig. (Fil. 2:2) 

 

25. Ama, ingatan Mo at gabayan 

nawa ang mga naglalakbay sa 

mga liblib na lugar sa Greenland 

para magsagawa ng mga pag-

tuturo ng Bibliya. Baguhin mo 

nawa ang mga pamilya sa 

pamamagitan ng mensahe ng 

ebanghelyo, makapagbigay ng 

pag-asa, kagalakan at bagong 

buhay kay Kristo. (2 Cor. 5:17) 

 

26. Ama, palakasin mo nawa ang 

mga espirituwal na buhay ng mga 

kababaihan at ng kanilang mga 

pamilya sa China. Nawa ay 

sumangguni sila palagi sa iyong 

mga Salita at sa Banal na Espiritu 

sa kanilang mga pagpapasya at 

ikaw ang gawing sentro ng 

kanilang mga buhay. (2 Pedro 

1:3) 

 

27. Dalangin namin ang mga 

pamilya sa Canada na 

nagkakainisan sa isa’t isa dahil 

marami silang oras ngayon na 

magkakasama dulot ng COVID-

19 lockdowns. Ama, bigyan mo 

nawa ng katiwasayan ang 

kanilang mga relasyon at 

pamilya. (Efeso 4:31-32) 

 

28. Dalangin namin ang mga 

sambahayan na may mga anak 

na may espesyal na 
pangangailangan.  Kung minsan 

ang pangangailangan ay higit 

sa makakayanan ng mga 

tagapag-alaga. Panginoon, 

pagkalooban mo sila ng suporta 

at kasiguraduhan na kasama Ka 

nila. (Ex. 33:14) 

 

29. Ama, nawa ang aming mga 

tahanan ay maging ligtas 

 

 

at puspos ng pag-ibig. Tulungan 

mo nawa ang mga 

mananampalataya na 

nahihirapan dahil sa kawalan ng 

trabaho.  Nawa ay dalhin nila sa 

Iyo ang kanilang mga pasanin at 

sila ay sa Iyo umasa bilang 

Tagapagkaloob ng mga 

pangangailangan sa halip na 

magkaroon ng gulo o sakitan sa 

kanilang mga pamilya. (Mateo 

5:9) 

 

30. Oh Diyos, itinataas namin sa iyo 

ang mga pamilya na nagluluksa. 

Tulungan mo nawa sila na 

malampasan nila ang ganitong 

kawalan sa kanilang buhay. 

Aliwin mo nawa sila ng iyong 

hindi nagmamaliw na pag-ibig 

at katapatan at bigyan mo sila 

ng lakas upang hanapin ka nila. 

(2 Cor. 1:3-4) 

 

31. Panginoon, ikaw ang Ama ng 

mga ulila. Nawa ang iyong pag- 

ibig at presensiya ang pumuno 

sa mga puso at isip ng mga anak 

ng mga solong magulang at 

nawa ay maipagkaloob ang 

lahat ng kanilang mga 

pangangailangan(Mga Awit 

68:5). 

 

 
AGOSTO 

 
 

1. Ama, aliwin mo ang mga 

pamilyang tumakas mula sa 

karahasan sa Burundi at 

naninirahan sa mga refugee 

camps.  Pagalingin mo ang pait 

sa kanilang mga kaluluwa.  

Pahintuin mo ang paulit-ulit na 

paghihiganti, at sa 

pamamagitan ng pag-ibig mo, 

turuan mo sila na magmahal ng 

walang kondisyon at 

makapagpatawad tulad ng 

ginawa Mo.  (Matt. 6:12). 

 

2. Panginoon, ang mga paghihigpit 

at lockdowns ngayong may 

pandemya ay nagdulot ng 

maraming pagsubok sa mga 

mag-asawang Canadian.  

Panalangin namin ang 

kapayapaan at pagkakaisa ng 

mga mag-asawa at ng pamilya. 

(Matt. 5:9). 

 
 

PAGKAKAISA + PAGKAKASUNDO 



            

3. Kahit na ang Greenlanders ay 

mamamayang Danish, madalas 

silang makaranas ng diskriminasyon.  

Panalangin namin na nawa ay  naisin 

ng mga Danes na unawain ang mga 

Greenlanders at ang kanilang 

kultura at tanggapin na sila ay 

magkapantay .  (Rom. 10:11-13). 

 

4. Panginoon, panalangin namin na 

ang mga lider sa India ay gumawa 

ayon sa katotohanan, pag-ibig, 

kapayapaan at pagkakapantay-

pantay ng lipunan.  Ipinapanalangin 

namin ang lahat ng nasa awtoridad. 

 

5. Nawa ang 99% na tao sa Japan na 

hindi naniniwala sa Diyos ay 

makilala ang Tagapagligtas na si 

Hesus; makipagkasundo sa Diyos; 

mapalaya mula sa kasalanan; at 

makamit ang kapayapaan.  (John 

8:36) 

 

6. Ama, ang lindol noong 2020 ay 

nagdulot ng matinding pagkawasak 

sa mga tao sa Croatia.  Pag-isahin 

mo ang mga lider upang sa ganun 

ay mapabilis ang pag-aayos sa mga 

nasirang gusali at mga relasyon.  

Salamat sa maraming mga 

simbahan na natutulungan upang 

muling maipatayo. 

 
7. Panginoon, patatagin mo ang 

pakikipag-ugnayan at koneksiyon 

sa pagitan ng mga Kristiyanong mga 

simbahan at pamayanan sa Finland.  

Tulungan mo ang iyong mga 

tagasunod na maintindihan na 

maraming mga dahilan upang sila 

ay magkaisa.  (1 Pet. 3:8). 

 

8. Panginoon, may mga malalim na 

pagkawatak-watak sa mga taga 

Poland.  Nawa ay ang mga 

programa ng Women of Hope 

tungkol sa pagpapatawad at 

pagkakaisa ay maabot ang 

kanilang mga puso na bukas sa 

pakikipagkasundo. (1 Cor. 1:10). 

 

9. Ipinapanalangin namin ang mga 

babaeng Kristiyano na nagsisilbi sa 

ministeryo sa Hongkong na nawa ay 

makahanap sila ng kanlungan sa iyo 

Panginoon.  “Akin sasabihin tungkol 

sa Panginoon, siya’y aking 

kanlungan at aking katibayan, ang 

Dios ko na siyang aking tinitiwalaan.” 

(Ps. 91:2). 

 

 

 
 

 

Marami ang solong magulang sa ating 

paligid at lipunan. Ang iba ay sadyang 

nawalan ng asawa dahil sa kamatayan, 

sa diborsyo o kaya’y sa di inaasahang 

pag-iwan ng kinakasama, at ang iba 

naman ay sa dahilang hindi 

pinakasalan. Ngunit may iisang bagay 

na kailangan nating gampanan para sa 

kanila lalo na sa pakikiisa sa 

Panginoong Diyos sa pagbibigay sa 

kanila ng mapagmahal na suporta lalo 

na sa kanilang mga anak.  

 

Sa gulang na 17, napakabata pa ni 

Sonia, ngunit siya ay maagang 

nagmahal at nagdalang tao ng 

kambal. Matapos siyang iwanan ng 

kaniyang kinakasama, nakita ni Sonia 

ang kanyang sarili na nag-iisa sa isang 

lugar na hindi niya kabisado habang 

umiiyak sa harapan ng Diyos at 

hinihiling na hayaan na lang siyang 

mamatay. Ngunit ang hindi alam ni 

Sonia ay ang taimtim na pananalangin 

ng isang ina sa nawawalay niyang anak 

na nagdadalang tao. Habang umiiyak 

si Sonia, ang mga bata sa kaniyang 

sinapupunan ay gumagalaw na para 

bang nagpapahiwatig na hayaan 

silang mabuhay sa mundong ibabaw. 

  

At kanyang napag-isip-isip “Sino nga 

ba akong humihiling sa Diyos na 

hayaan na nalang mamatay habang 

may dalawang buhay sa aking 

sinapupunan?” Kaya humingi ako ng 

kapatawaran sa Kaniya. At hindi ko 

inaasahan, naramdaman ko ang isang 

kahanga-hangang pagmamahal. 

Pinahiga ako ng Diyos sa kaniyang mga 

braso habang dinuduyan-duyan. 

Walang katumbas na pagmamahal. 

Proteksyon. Ako ay kaniyang 

hinawakan kasama ang aking mga 

anak.”  

 

Napuno ng kagalakan ang puso ni 

Sonia habang nananalangin, “Hindi ko 

alam ang nararapat kong gawin kaya 

kailangan ko ang tulong mo, 

Panginoon. Nais kong maging isang 

responsableng ina.”  

 

Ang sumunod na mga taon ay hindi 

naging madali para kay Sonia. Kaya 

bumalik siya sa kanilang tahanan at 

tinulungan naman siya ng kaniyang ina 

sa pag-aalaga ng kaniyang mga anak 

habang siya’y nagtatrabaho upang 

matustusan ang pangangailangan ng 

kaniyang bagong pamilya.   

Ang kaniyang mga kamag-anak 

naman ay masayang nagbibigay ng 

mga damit para sa kaniyang mga 

anak, at hindi sila nagkukulang kahit 

sa pagkain na pangangailangan. At 

kahit ang buhay ay nababalot ng ibat-

ibang pagsubok at problema, 

nadarama ni Sonia ang totoong 

presensya ng Diyos lalo na ang patuloy 

na pagkakaloob ng kanilang pang-

araw araw na pangangailangan.  

 

Naalala ni Sonia. “Binigyan ako noon 

ng aking lola’t lolo ng isang lumang 

Bibliya. Niyakap ko ang mga Salita ng 

Diyos mula rito – ang libro ng Isaias ay 

nakatulong sa akin ng malaki bilang 

solong magulang ngayon. Laging 

nariyan ang Diyos para sa kaniyang 

mga anak at Siya lamang. Lagi kong 

binabasa ang mga salitang ito ng 

paulit-ulit na may kagalakan sa aking 

puso sa tuwing ako ay nakakadama 

ng kalungkutan at panghihina.  

 

At kahit napakahirap nito para sa 

kanya, pinapasalamatan ni Sonia ang 

kanyang mga karanasan sa buhay 

bilang solong magulang. “Hindi sana 

ako magiging ganito ngayon kung 

wala ang tulong ng Diyos mula sa mga 

karanasan kong yaon. At ang Diyos ay 

hindi pa tapos sa akin.”  

 

Bilang mga mananampalataya, 

papaano ba natin tutulungan ang mga 

solong magulang? Ibinahagi ni Sonia, 

“Nangangailangan sila ng mga taong 

handang tumulong at manalangin 

para sa kanila. At sila ay patuloy na 

suportahan at palakasin sa 

pamamagitan ng pakikipagkaibigan.” 

At ayon pa sa kanya, “Turuan sana ang 

mga solong magulang na makaya nila 

ang anumang gawain. Kung walang 

asawa na tutulong sa pagpapalaki sa 

kanilang mga anak, nariyan ang Diyos 

na laging handang tumulong. Nariyan 

lamang Siya upang umalalay sa lahat 

ng iyong pangangailangan sa pisikal, 

mental, emosyonal at espirituwal na 

pangangailangan at Siya ay laging 

nakaantabay sa iyo katulad ng isang 

mapagmahal na Ama.”  

 
*Ang pangalan ay binago upang 

mapangalagaan ang kanyangpribadong 

buhay 

 

KAILANMA’Y DI MAG-IISA 



  
 

10. Panginoon, walang kapayapaan 

sa Liberia sa nakaraang 15 taon ng 

digmaan.  Bigyan mo ang bawat 

mamamayan ng kalakasan at 

biyaya na magpatawad sa isa’t 

isa; bigyan mo sila ng kagalingan, 

pagkakaisa at pagkakasundo sa 

bawat isa. (Rom. 12:16-18). 

 

11. Panginoon, salamat sa Evangelical 

Children’s Camps sa Central 

Europe.  Nawa ang ebanghelyo 

tungkol kay Hesus ay magbigay ng 

pag-asa, kaligayahan at bagong 

buhay sa mga batang dumadalo.  

(1 Tim. 2:4). 

 

12. Ama, bigyan mo ang mga mag-

asawa sa South Korea ng biyaya 

upang ang bawat isa ay 

matanggap ang sarili nilang mga 

pagkukulang bago tingnan ang 

pagkukulang ng kanilang asawa.  

Tulungan mo silang gumalang at 

mahalin ang isa’t isa.  (Matt. 7:1-2). 

 

13. Panginoon, palakasin mo ang 

aming grupo sa Ethiopia na 

tumutulong sa mga kababaihang 

may sugatang puso sa bansang 

iyon.  Habang ang mga biktima ng 

digmaan at mga babaing 

nakabilango ay nakikinig sa iyong 

ebanghelyo, nawa ay 

makipagkasundo sila sa iyo at 

ibahagi ang bagong buhay at 

pag-asa sa iba.  (Ps. 34:18). 

 

14. Ipinapanalangin namin ang mga 

tinawag para sa ministeryo ng 

pagpapanumbalik at pagkakaisa.  

Ipinapakita nila ang pag-ibig ng 

Diyos sa iba sa pamamagitan ng 

pagtitiis sa mga maling pagtrato sa 

kanila dahil sa kanilang tapat na 

pagsunod kay Hesus.  Tulungan mo 

kaming mahalin ang aming mga 

kaaway at ipanalangin ang mga 

umuusig sa amin. (Matt. 5:11-12). 

 

15. Ama, ipinapanalangin namin ang 

malinaw na komunikasyon at 

pagkakaisa sa pagitan ng 

gobyerno ng Pilipinas at ng ibang 

mga ahensiya  upang sama-

samang gumawa para sa 

kabutihan ng mga tao habang     

              ipinapatupad ang mga protocol sa     

              kalusugan ngayong panahon ng  

              pandemya. (Phil. 2:2). 

 

 

               

 

16. Panginoon, panalangin namin ang 

pakakaisa ng mga ethnic groups 

sa Romania.  Nawa ang mga tao 

doon ay makipagkasundo sa iyo 

bilang kanilang Tagapagligtas at 

tanggapin sila ng mga 

pamayanan sa Romania.  (Rom. 

15:5-7). 

 

17. Panalangin namin na ang mga 

Kristiyano sa Bonaire ay isantabi 

ang kanilang pagkaka-iba, 

magkaisa at purihin ka ng may 

iisang pag-iisip.  Umapaw nawa 

ang iyong pag-ibig at biyaya, at 

sila ay magkasundo upang ang 

iyong pagmamahal ay 

maipahayag.  (Ps. 133). 

 

18. Panginoon, maraming beses na 

ang libu-libong tribo sa Indonesia 

na may iba’t ibang mga salita at 

relihiyon ay hindi nagkakasundo.  

Sinisira ang mga simbahan at 

pinapahirapan ang mga 

Kristiyano.  Mamuhay nawa ang 

mga Kristiyano katulad ni Kristo at 

maging daluyan ng pagmamahal 

at kapayapaan.  (Ps. 9:9). 

 

19. Ama, panalangin namin na ang 

mga manggagawa at mga may-

ari ng negosyo sa Portugal ay 

magkaroon ng paggalang at 

dignidad sa bawat isa.  Lutasin 

sana nila ang kanilang mga 

hidwaan sa mapayapang paraan.  

(1 Pet. 2:17). 

 

20. Panginoon, bigyan mo ang grupo 

ng Women of Hope sa North 

Caucasus ng karunungan at 

tapang upang sila ay maging ilaw 

para sa iyo sa mga rehiyon na 

nagpapahayag ng Islam.  Ibigay 

mo ang kapayapaan sa mga 

rehiyong ito.  (Ps. 93:1-2). 

 

21. Ama, hinihiling namin na palibutan 

mo at takpan ang bansang South 

Africa sa pamamagitan ng iyong 

makapangyarihang kamay.  

Panalangin namin ang pagkakaisa 

sa lupaing ito upang ang mga tao 

ay tumayong matatag sa kabila ng 

kanilang pagkakaiba at mamuhay 

na may habag at biyaya.  (Prov. 

12:20). 

 

22. Panginoon, salamat dahil ang mga 

partners ng TWR ay hindi 

nalilimitahan sa iilang 

denominasyon.  Nawa ay pag-

isahin mo ang mga simbahan at 

denominasyon upang suportahan 

ang ministeryo ng media sa espiritu 

ng kooperasyon upang ang 

mensahe ng kaligtasan at pag-asa 

kay Hesus ay maibahagi.  (John 

17:20-21). 

 

23. Panginoon, bigyan mo ang mga 

mananampalataya sa Paraguay ng 

pusong maawain, 

mapagpakumbaba at mahabagin, 

puno ng pagmamahal at naisin na 

lumakad sa pagkakaisa sa 

pamamagitan ng kapangyarihan ni 

Kristo Hesus.  (Col. 3:12). 

 

24. Panginoon, ang iyong ebanghelyo 

nawa ay makarating sa lahat ng 54 

na ethnic groups sa North at South 

Vietnam.  Lahat nawa ay 

makipagtulungan at makipagkaisa 

para sa patuloy na pag-unlad sa 

loob ng bawat rehiyon.  (Gal. 3:28). 

 

25. Ama, gumalaw ka sa puso ng mga 

tao sa Spain na magpatawaran sila 

sa isa’t isa sa mga hidwaan ng 

nakaraan.  Dalhin mo ang 

pagkakaisa at kapayapaan sa mga 

taong ito.  (John 13:35). 

 

26. Ama, palakasin mo ang 

pananampalataya ng maliit na 

bilang ng mga Kristiyano sa 

Cambodia.  Bigyan mo sila ng 

tapang upang maging asin at ilaw 

sa kanilang pamayanan.  (Matt. 

5:16). 

 

 

 



 

 

27. Si Hesus ang ating kapayapaan, at 

tinitipon niya ang mga 

magkakasalungat na grupo - 

kalalakihan at kababaihan, 

magkakaibang lahi, 

magkakalaban na nasyon - 

pinagkakaisa niya at sinisira ang 

pader ng poot.  (Eph. 2:14).  

Tulungan mo kami bilang 

mananampalataya, Panginoon, 

na mamuhay sa katotohanang ito 

sa araw-araw.   

 

28. Panginoon, pinatawad mo ako, 

kaya tulungan mo ako na 

magpatawad kapag nasaktan 

ako.  Gawin mo akong 

mapagmahal sa kapwa, dahil ito 

ang magbibigay ng pagkakaisa 

sa amin.  Tulungan mo ako na 

magkaroon ng kapayapaan sa 

aking puso at sa aking pakikipag-

ugnayan sa aking kapwa.  Gawin 

mo akong mapagpasalamat.  

(Col. 3:13-15). 

 

29. Ama, tulungan mong makita ng 

mga mananampalataya na sila ay 

miyembro ng iisang katawan ni 

Kristo.  Hayaan mong ang 

pagmamahalan ng mga Kristiyano 

ay lumiwanag sa mundo, at 

patunayan na mayroong Diyos, 

dahil ikaw ang pinagmulan ng 

lahat ng pag-ibig at biyaya.  (John 

17). 

 

30. Sa Denmark, maraming opinyon 

kung papaano makitungo sa mga 

refugees at imigrante.  Ang iba ay 

tinatanggap sila, habang ang iba 

naman ay ayaw na sila ay nasa 

bansa.  Ipanalangin natin na ang 

mga mamamayan ng Denmark ay 

kumilos na may mapagmahal na 

puso sa mga dayuhan habang 

ang mga usaping ito ay 

hinahanapan ng solusyon ng 

kanilang bansa.  (Deut. 10:19). 

 

31. Ipanalangin natin na ang mga 

Kristiyano sa Cambodia ay huwag 

magaway-away, lalo na sa 

Facebook.  Panginoon, 

dinudungisan nito ang aming 

pagiging saksi ni Kristo. Ibigay mo 

ang pagkakaisa sa mga simbahan 

upang maibahagi namin ang pag-

asa at pag-ibig ni Hesus sa mga 

hindi pa mananampalataya.  (Eph. 

4:31-32). 

 

 

 
 KWENTO NG PAGASA 

Pagkakasundo 
Sa pamamagitan ng Salita ng Diyos 
            
Hindi maiiwasan ang mga 

salungatan sa pamilya. Posible na 

ang mga tao ay mamuhay na 

magkakasama pero hindi 

nagkakaunawaan. Kapag 

dumating ang hindi 

pagkakasundo, ginagambala 

nito ang buhay ng pamilya, 

sinisira nito ang iba’t ibang mga 

relasyon tulad ng sa mag-asawa 

at iba pang mga relasyon, 

pinatitigil nito na magkasundo 

tayo na taliwas naman sa nais ng 

Diyos para sa atin. 

 

Isang halimbawa ay ang mag-

asawang G. at Gng. Chan* mula 

sa Cambodia. Lagi silang 

nagtatalo at upang maiwasan ay 

hindi na lang sila halos nag-

uusap.  Subalit ang kanilang 

relasyon ay nagkaroon ng 

pagbabago nang magsimula 

silang makinig ng programa sa 

radio na Women of Hope at 

nadinig nila mula sa pagtuturo  

ng Salita ng Diyos kung paano 

mamuhay ng mayroong 

pagkakasundo. 

  

Sabi ni Gng. Chan, “Nadinig ko 

mula sa programa [tungkol sa 

pag-aalitan] na kung ikaw ay 

isang ina o isang ama, kailangan 

nating maging responsable, 

magalang, mapagparaya at 

matulungin upang ang ating mga 

anak ay magkaroon ng 

magandang halimbawa na 

kanilang susundin.” 

Ngayon ay nauunawan na niya kung 

paanong ang “matamis na salita” ay 

nagbibigay ng kaginhawahan sa 

sakit na dulot ng mga bagay na hindi 

pinagkakasunduan. Ang aralin 

tungkol sa pag-aalitan ay naging 

hudyat sa mag-asawa na humingi ng 

kapatawaran sa isa’t isa sa harapan 

ng nakakatandang grupo -  isang 

paalala ito na pangunahin sa ating 

Diyos ang pagkakasundo, lalake 

man o babae, sa pagitan ng bawat 

lahi, sa bawat miembro ng pamilya at 

sa lahat ng kabilang sa katawan ni 

Cristo. 

 

Isa pang kwento ng biyaya ng Diyos 

ay sinabi ni Mira* isang babae mula 

sa India na ang asawa ay nagkaroon 

ng relasyon sa ibang babae sa loob 

ng 12 taon. Sa pamamagitan ng 

programang Women of Hope, 

natutunan ni Mira na kailangan 

niyang ipanalangin ang kanyang 

asawa. 

 

“Nagpasya ako na ipaglaban ang 

lahat ng aking mga suliranin sa 

pamamagitan ng panalangin. 

Inilagay ko ang bawat pasanin at 

sakit sa kamay ng Diyos. … Ang 

kapangyarihan ng Diyos ay gumawa, 

at di kalaunan siya ay nakalaya mula 

sa [sarili niyang] kasalanan.”  

  

 Kapag itinalaga natin ang ating mga 

sarili sa pagsunod sa mga Salita ng 

Diyos at sa pananalangin, ang Diyos 

ay tapat na babaguhin ang ating 

mga buhay. 
 

* Ang mga pangalan ay binago upang 

mapangalagaan ang katauhan ng mga 

tagapakinig. 

 
-Isinulat ni Mariveth Stevens, TWR 

Women of Hope Volunteer 

 
   

 



  

 

 

 

 

“Kung ang mga tao sa simbahan ay magsasama-sama ng may pagkakaisa sa ebanghelyo 
at sama-samang itinataguyod ang katatagan ng bawat isa sa diwa ng pag-ibig, ito’y 

magdudulot ng matabang lupa para sa ugat ng malalim na kagalakan.” - 
Matt Chandler, Ang Pag-ibig ay si Kristo, Ang mamatay ay Pakinabang 

 

 

Ibig ko yaong larawang naiguhit ni Matt 

Chandler sa kanyang paglalarawan ng 

magiging kalagayan ng mga tao sa loob 

ng Iglesya kapag sila ay nagtataguyod ng 

pagkakaisa sa ebanghelyo sa kanilang 

pagsasama-sama, “ito’y nagdudulot ng 

matabang lupa para sa ugat ng malalim 

na kagalakan.”  
 

Ang pagkakasundo ay isang mainit na 

usapin ngayon sa napakaraming kultura 

sa buong mundo, ito man ay tungkol sa 

pagkakasundo sa pagitan ng mga lahi, sa 

pagitan ng mga magkakamag-anak, sa 

pagitan ng mga magkakaibigan o sa 

pagitan natin at ng Diyos.  Ano ang 

kinakailangan upang makasumpong ng 

pakikipagkasundo sa Diyos? 
 

Ang mensahe ng ebanghelyo ay 

mensahe ng pagkakasundo.  Ito ang 

mensahe ng Diyos, na labis na umibig sa 

sanlibutan kaya isinugo Niya ang 

kaniyang anak, na si Hesus, dito sa 

sanlibutan upang makipamuhay, 

mamatay at mailibing para sa ating mga 

kasalanan laban sa Diyos na ngayon ay 

Siyang nagnanais na mailigtas tayo.  

Gayon man, hindi nanatili si Hesus sa 

libingan kundi Siya’y bumangon mula sa 

kamatayan sa ikatlong araw at ngayon ay 

nabubuhay sa puso ng sinumang 

naglagak ng kanilang pananampalataya 

kay Hesus. 

 

Sa pamamagitan ng dugo ni Hesus na 

tumigis sa krus bilang sakripisyo sa Diyos, 

masusumpungan natin ang pagtakip sa 

ating mga kasalanan.   
 
 

 

Si Hesus ang Siyang naging 

sakripisyong ito para sa atin upang 

ang sinumang sumampalataya sa 

Kaniya ay makilala Siya at 

masumpungan ang walang-

hanggang pakikisama ng Diyos (Juan 
3:16-17).  Nagawa mo na ba ang 

kapahayagang ito ng 

pananampalataya kay Hesus (Rom. 

10:9)?  Kung mamatay ka ngayong 

gabi, makakapiling mo ba si Hesus ng 

walang hanggan doon sa langit? 

 

Kapag tayo ay nakipagkasundo sa 

Diyos sa biyaya sa pamamagitan ng 

pananampalataya kay Hesus, tayo ay 

nagiging bagong nilalang.  

Nagkakaroon tayo ng bagong buhay, 

isang bagong pag-asa at isang 

bagong puso (Ezek. 36:26).  Alam mo 

ba kung ito ay totoo ngayon sa iyong 

puso? 

 

“Kaya't kung ang sinoman 

ay na kay Kristo, siya'y 

bagong nilalang: ang mga 

dating bagay ay nagsilipas 

na; narito, sila'y pawang 

naging mga bago!  Ang 

lahat ng mga bagay ay 

pawang sa Dios, na 

pinakipagkasundo tayo sa 

kaniya rin sa pamamagitan 

ni Kristo,  at ibinigay sa atin 

ang ministerio sa 

pagkakasundo: na ang Dios 

kay Kristo ay  

 

pinakipagkasundo ang 

sanglibutan sa kaniya rin, na 

hindi ibinibilang sa kanila ang 

kanilang mga kasalanan.”  2 

Kor. 5:17-19 
 

Ibinigay ko ang aking puso kay Hesus 

maraming taon na ang nakaraan at 

ngayon, may kapanatagan sa aking 

puso na ako’y pinatawad hindi lamang 

sa aking mga nakalipas na kasalanan 

kundi maging sa kasalanan ko sa 

kasalukuyan at sa hinaharap.  Hindi ito 

laging madali, ngunit alam ko ng mas 

higit ngayon ang tungkol sa pag-ibig at 

kahabagan ng Diyos kumpara sa kung 

ano ang nalalaman ko noong 

nakaraan.  Siya’y laging tapat kahit sa 

panahong ako’y hindi, Siya’y laging 

mabuti kahit sa panahong ako’y hindi 

nakikinig, at pinagkakalooban Niya 

ako ng pag-asa sa tuwing ako’y 

naliligaw at walang pag-asa.  Ngayon, 

sa aking pagsamba sa kaniya, nakikita 

kong gumagawa ito ng isang matatag 

na pakikipag-isa at ugnayan kay 

Hesus.  

 

Nasa atin ang napakagandang 

pagkakataon sa bawat araw na 

maihatid ang pag-asa mula kay Hesus 

sa mga kababaihan sa buong mundo 

at sa lahat ng mga saling-lahi.  

Dalangin ko na malaman mo rin ang 

pag-asang ito para sa iyong sarili. 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

“Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang 

ama at naawa ito sa kanya, kaya patakbo 

siya nitong sinalubong, niyakap at 

hinalikan.” (Lucas 15:20) 

Ang talinghaga ng alibughang anak ay isa 

sa aking mga paboritong kwento sa Biblia.  

Nakikita ang sarili ko dito. Ako man ay 

tumakas para gumawa ng mga 

kahangalang bagay – na sa bandang huli, 

nang ako ay makapag-isip- isip ay bumalik 

ako sa bukas na mga bisig ng aking Ama sa 

langit. Ang pakikipagkasundo sa Diyos ay 

isa sa maganda at tagos sa pusong 

karanasan sa aking buhay. At dahil sa aking 

pakikipagkasundo sa Diyos kaya ninais ko 

na matulungan ang iba na matuklasan din 

ang napakahalagang relasyong ito. 

Ngunit nilikha din ng Diyos ang katawan ni 

Cristo na magkaisa at makipagkasundo sa 

bawat isa.  Sinabi sa akin sa 1 Juan 4:20 na 

hindi ko magagawang mahalin ang Diyos at 

patuloy na kamuhian ang aking kapatid. 

Kung titingnan ko ang aking kalooban, 

nakikita ko ang aking pagkamakasarili, ang 

pagmamataas, at ang pagiging 

mapanghusga. Subalit tinawag ako ng Diyos 

“Sikapin ninyong mapanatili ang 

pagkakaisang mula sa Espiritu, sa 

pamamagitan ng kapayapaang 

nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan 

at iisang Espiritu” (Eph. 4:1-4). 

Tinatawag ako ni Jesus na magpakatotoo sa 

aking buhay kung saan ang aking buhay at 

ang aking mga kilos ay nagsasabi ng 

parehong mensahe—ang mensahe ni Jesus. 

Ngunit hindi ako magtatagumpay na 

maipamuhay ang aking pagiging Cristiano 

sa sarili kong lakas.  Makapamumuhay 

lamang ako ng may pagkakaisa at  

pakikipagkasundo sa ibang mga 

mananampalataya kung hahayaan ko si 

Jesus na manguna sa aking buhay at ako ay 

makapamuhay sa ilalim ng Kanyang 

kapangyarihan na ipinagkakaloob Niya sa 

akin sa bawat araw.  

Ang aking buhay ay pinayaman ng mga 

makaDiyos na lalaki at babae na nagpakita 

sa akin ng kahalagahan ng 

pakikipagkasundo at pagkakaisa sa 

pagitan ng bawat isang kaanib ng katawan 

ni Cristo.  Naranasan mo na ba sa iyong 

buhay sa nakaraan ang prosesong ito ng 

pakikipagkasundo at pagkakaisa? Paano 

ka tumugon? 

Noong bagong kasal pa lamang kami, ako 

at ang aking asawa ay naging kaanib ng 

isang iglesya kung saan ang mga 

namumuno ay maalab sa pagnanais na 

magdala ng pakikipagkasundo sa iba’t 

ibang lahi sa aming lugar. Hindi ko 

malilimutan ang aming pastor na 

nakaluhod, lumuluha at 

mapagpakumbabang humihingi ng 

kapatawaran sa mga pinuno ng tribo ng 

mga Katutubong Amerikano na nagawan 

ng kasamaan ng aming pamahalaan.  Iyon 

ay isang napakamakapangyarihang oras 

ng sama samang pagbubukas ng mga 

puso, at sa bandang huli, ay ibinigay ng 

mga pinunong ito ang kanilang 

pagpapatawad. Isang napakagandang 

makalangit na pangyayari iyon.  Makaraan 

ang maraming buwan, nadinig namin na  

ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa mga 

Katutubong Amerikano na nakatira sa 

aming lugar.  Wala man kahit isa mula sa 

mga tribong ito ang naging 

mananampalataya kay Cristo sa loob ng 

maraming taon, sa ngayon ay tumutugon na 

sila sa Kanyang iniaalok na kaligtasan! 

Ang pagiging kaanib ng isang grupo ng 

pagkakasundo ng lahi ay nagdulot sa akin 

ng isang napakagandang karanasan sa 

aking buhay.   Ang makakuha ng 

panibagong pananaw at makita ang mundo 

sa mga mata ng ibang tao ay 

nagpapabago ng buhay.  Napagisip isip ko 

na ang pakikipagkasundo at ang 

pagkakaisa ay isang napakahirap na 

gawain, at ito ay mahalaga upang 

masolusyonan ang mga sakit at 

pagkakalayo sa pagitan natin upang sama-

sama nating hanapin ang makaDiyos na 

katarungan.  Nangangailangan ito ng 

dedikasyon at pagpayag na makipag-usap 

at lumakad ng magkasama kahit sa gitna ng 

mga pag-kakaiba. Ito ay posible lamang 

kung bawat isa ay isusuko ang ating mga 

sarili sa Ama. 

Saang bahagi ng iyong buhay 

nangangailangan ng pakikipagkasundo? 

Ano ang maaari mong gawin upang 

makapagdala ka ng pagkakaisa at 

pakikipagkasundo sa sitwasyon mo?  Ito 

man ay alitan sa pagitan ng babae at lalaki, 

o lahi ng mga bansa, ang Diyos ang Siyang  

magdadala ng pagkakasundo at 

kagalingan.  Ang sakripisyo at pag-ibig ni 

Jesus ang magiging tulay sa pagitan natin at 

gagawin nito na tayo ay iisa.  

 

 


