Tinuturuan, pinapalakas at binibigyan ng kakayahan ang mga kababaihan na manalangin, makinig, matuto, lumago at magbigay

“Ang lahat ng may buhay ay magpuri sa
Panginoon.” Awit 150:6
Ano ang nagbibigay ng papuri ngayon sa iyong puso? Kailan mo
huling pinuri ang Diyos sa kung sino Siya sa iyong buhay? Kailan
ka huling umupo ng tahimik na nagpupuri sa Diyos dahil sa
kagandahan ng dahan-dahang pagsikat ng araw, o ng paglubog
nito?
Ito ang ilan sa mga katanungan na aking itinatanong araw-araw
sa aking sarili. Ayokong lumipas ang isang araw na hindi ako
nakapagpuri at nagbigay ng pagkilala sa Diyos para sa Kanyang
kabutihan at biyaya sa aking buhay. Ngunit may mga araw na
ang layuning ito ay mahirap abutin. Sa isang mundo na
nakikipaglaban upang makabalik sa normalidad, nasumpungan
ko na kailangan kong sadyain na magpuri sa Diyos sa lahat ng
bagay kahit sa mga maliliit na bagay na aking nakikita at
naririnig sa bawat araw. Nagsimula akong magmuni-muni sa
mga salita ng papuri mula sa Banal na Kasulatan.
“Panginoon, kayo ang aking Dios! Pupurihin kita at
pararangalan dahil kahanga-hanga ang iyong mga
gawa. Tinupad mo ang iyong mga plano noong unang
panahon.” (Isa. 25:1)

“Pupurihin ko ang Panginoon! Buong buhay kong
pupurihin ang kanyang kabanalan.” (Ps. 103:1)
“Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag?
Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong
muli, aking Dios at Tagapagligtas.” (Ps. 42:11)
Dalangin ko na sa buwang ito, magamit natin ang ating mga
hininga sa pagpupuri sa Diyos araw araw. Kapit kamay nating
itaas ang ating mga tinig sa panalangin ng pagpapasalamat at
pagpupuri.
Para sa mga karagdagang kaisipan sa paksang ito, maglaan ng
oras upang basahin ang aking artikulong “Pagtuklas ng Pag-asa
Ngayon” sa isyung ito ng kalendaryong panalangin.
Sa Kanya ang ating puso ay nagagalak.
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NOBYEMBRE Samahan kami sa pananalangin para sa pinag-uusig at mga bilanggo.
DISYEMBRE Itaas natin ang ating mga papuri at pasalamat sa Diyos.
“Panginoon, buong puso kitang pasasalamatan. Ikukuwento ko ang lahat ng inyong
ginawang kahanga-hanga.” (Ps. 9:1)

NOBYEMBRE
15. Panginoon, mahirap na maging
Kristiyano para sa mga nasa North
Caucasus. Marami sa mga
mananampalataya ay inabandona at
itinakwil ng sarili nilang pamilya.
Tulungan mo nawa ang mga
mananampalatayang ito na
makatagpo ng iba na maaari nilang
ituring bilang bago nilang pamilya.
(Marcos 13:13)

PAG-UUSIG/PAGKABILANGGO
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Amang nasa langit, dalangin namin
ang iyong pagsama sa mga
mangangaral na nakakulong sa Hong
Kong. Bigyan mo nawa sila ng
kalakasan at tapang na makapagtiis
sa gitna ng panganib. Tulungan mo
po silang magtiwala sa iyo at hindi
iwan ang kanilang
pananampalataya. (Pahayag 12:11)
Panginoon, palakasin mo nawa ang
mga Kristiyanong mag-aaral sa
Sweden kung saan 50% sa kanila ay
inaaalipusta sa eskuwelahan dahil sa
kanilang pananampalataya. Nawa ay
maging patas ang pagtrato ng mga
guro sa kanilang mga estudyante
upang ang mga paaralan ay maging
ligtas na lugar para sa pagkatuto.
(Mateo. 5:10)
Ama, sa ilang bahagi ng Indonesia ay
may mga Kristiyano na pinag-uusig
at hindi pinapayagang magtipon sa
simbahan. Nawa ay maging matatag
sila sa pamamagitan ng iyong
kapangyarihan. (Gal. 5:1)
Ama, tulungan mo nawa ang mga
Kristiyano sa Denmark na manangan
sa Salita ng Diyos bagamat ang
kanilang biblikal na paniniwala ay
taliwas sa umiiral na opinyon ng
publiko at itinuturing na kalabisan
ng marami. (Mga Gawa 2:42)
O Diyos, salamat po na ang mga
Kristiyano sa Paraguay ay
dumadalaw sa bilangguan upang
basahan ng Salita ng Diyos at awitan
ang mga bilanggo. Buksan mo nawa
ang mga isipan ng mga bilanggong
ito upang kanilang maunawaan ang
iyong Salita at magtiwala sa iyo.
(Lukas 24:45)
Panginoon, dalangin namin ang mga
Kristianong inuusig ng kanilang mga
pamilya sa Nepal dahil sa kanilang
pananampalataya. Protektahan mo
rin nawa ang mga iglesya at ang mga
kapatiran na nasisisi sa paglaganap
ng coronavirus. (Mateo 10:22)
Panginoon, dalangin namin ang mga
refugee sa Germany, marami sa
kanila ay namumuhay sa
napakahirap na kalagayan. Nawa’y
matanggap sila sa lipunan bilang
kapantay na mamamayan at
makatanggap sila ng proteksiyon at
suporta mula sa komunidad ng mga
Kristiyanong German. (Lev. 19:34)
O Diyos, marami ngayon ang mga
nagugutom at nangangailangan sa
Vietnam. Hipuin mo nawa ang puso

ng iyong mga anak upang
matulungan sila. (Mateo 25:35)
9.

Ang Portugal ang isa sa may mga
napakalaking porsyento ng mga
kababaihan na nasa piitan sa
Europe. Panginoon, nawa ay
makilala ng mga kababaihang ito si
Hesus sa pamamagitan ng mga
gawain sa kulungan at makapakinig
sila sa mga programa ng Women of
Hope. (2 Cor. 3:17)

10. Panginoon, protektahan mo nawa
ang mga kababaihan at mga batang
babae sa Liberia dahil kapag
namatay na ang kanilang asawa, sila
ay sapilitang ibibigay sa kapatid ng
kanilang asawang namatay o
palalayasin na walang anumang dala
(Santiago 1:27)
11. Ama, palakasin mo nawa ang mga
Kristiyanong ebanghelikal sa Serbia
dahil minsan ay hinahamak sila ng
mga tradisyunal na simbahan.
Alalayan mo sila ng iyong kanang
kamay, aliwin mo sila sa kanilang
mga paghihirap at magdulot ka
nawa ng pagkakaisa sa iyong iglesya.
(Isa. 41:10)
12. Ama, nawa ay maranasan ng mga
bilanggo sa Philippines ang iyong
dakilang pag-ibig sa pamamagitan
ng mga gawain ng pagsamba sa loob
ng kulungan at nawa ay makilala ka
nila bilang kanilang Tagapagligtas at
Panginoon. Dalangin din namin ang
kanilang kaligtasan at proteksiyon
mula sa mga sakit dulot ng masikip
na kulungan. (Roma 8:1)
13. Ama, dalangin namin ang Adivasis,
isang mahirap na minorya sa India.
Madalas sila ay inuusig at
napagbibintangan, lalo na kung sila
ay mga Kristiyano. (Mga Awit 82:3)
14. O Diyos, magbukas ka nawa ng daan
para sa mas marami pang mga
chaplain na maging handa sa
pagmiministeryo sa mga bilanggo sa
France. Nawa ang mga bilanggo ay
mapalaya mula sa kasalanan sa
pamamagitan ng iyong Salita. (Isa.
61:1)

16. Ama, idinadalangin po namin ang
mga bilanggo sa Bonaire na
malaman nila na mahal na mahal
Mo sila. Nawa ito ay maging daan
upang hangarin nila na tanggapin si
Kristo. (Efeso 2:4-5)
17. Makapangyarihang Panginoon,
palakasin mo nawa ang mga
kabataan sa Romania upang maging
matatag sila at maibahagi nila ang
kanilang pananampalataya kahit pa
sila’y itakwil ng kanilang mga
kaibigan. (1 Pedro 3:15)
18. Panginoon, pinupuri ka namin dahil
ang mga Kristiyanong bilanggo sa
South Korea ay ibinabahagi si Kristo
sa loob ng piitan. Bagama’t sila’y
nakakulong at nahiwalay sa kanilang
mga pamilya at kaibigan, nawa’y
maranasan Ka pa rin nila, o Diyos,
dahil Ikaw nga ay laging
sumasakanila. (Mga Awit 69:33)
19. Ama, nawa ang maliit na
populasyon ng mga Kristiyano sa
Japan ay hindi makaramdam na
sila’y naisasantabi at nag-iisa. Sa
halip ay buong tapang na
magpatotoo para kay Kristo na
walang panghihinawa. (2 Cor. 4:8-9)
20. Ama naming nasa langit, dalangin
namin ang gawain sa Estremera
Prison sa Spain. Nawa ang mga
kababaihan at kalalakihan sa loob ng
piitan ay makakilala kay Hesu Kristo
bilang kanilang Tagapagligtas. (John
14:6)
21. Mahal naming Ama, ipamalas mo
nawa ang iyong magandang regalo
ng kaligtasan sa bawat bilanggo na
dumadalo sa mga pagtitipon ng
TWR Women of Hope sa piiitan ng
Buen Pastor sa Paraguay. (Mga
Gawa 4:12)
22. Ama, dalangin namin ang iyong
proteksiyon at kagalingan sa
Ethiopia at sa lahat niyang mga
grupo ng tao. Nawa ay
makapamuhay sila ng mapayapa at
may pagkakaisa. Nawa ay hindi sila
maapektuhan ng anumang
impluwensya galing sa labas ng
bansa na nagnanais na sila ay
magkawatakwatak. (Jer. 33:6)

23. Dalangin namin, Panginoon, ang
kasalukuyang espirituwal na gawain
sa mga piitan sa Finnish. Palakasin
at bigyan Mo ng kakayahan ang mga
lingkod Mo na gumagawa para sa
mga babaeng bilanggo, at ang pagibig mo nawa ay makaabot
sa mga puso ng mga bilanggo na
tinatapos pa din ang kanilang
sintensiya. (Awit 103:8)
24. O Diyos, aliwin mo nawa ang mga
mananampalatayang Indonesian na
inuusig ng kanilang mga pamilya
dahil sa kanilang pananampalataya.
Ang iba pa nga ay nahiwalay sa
kanilang mga anak. Ngunit walang
anumang makapaghihiwalay sa
kanila sa iyong pag-ibig. (Roma 8:3839)
25. O Diyos, nagpapasalamat kami dahil
may kalayaan ng relihiyon sa
Europe. Nawa kami na nakikinabang
sa kalayaang ito ay maging
mapagpasalamat at alalahanin din
ang mga inuusig na mga kapatiran
na hindi nakararanas nito. (Roma
12:15)
26. Panginoon, dalangin namin ang mga
kababaihan sa Liberia na nabilanggo
dahil sa mga krimeng hindi nila
ginawa. Nawa ay mapalaya sila.
(Mga Awit 146:7)
27. O Diyos ng kahabagan, dalangin
namin ang rehabilitasyon para sa
mga nabilanggong kababaihan sa
India. Ikaw lamang ang
makapagdudulot ng kagalingan at
pagpapanumbalik sa kanila habang
kanilang hinaharap ang estigma ng
pagiging bilanggo. (Mga Awit 68:6)
28. Ama naming nasa langit, pagpalain
mo nawa ang mga gawain sa
kulungan sa Romania ng Rock of
Ages. Habang ang iyong Salita ay
naibabahagi, nawa ay maraming
mga bilanggo ang lumapit sa Diyos
at mapalaya. (1 Pedro 3:18-19)
29. Mahal naming Diyos, bigyan Mo ng
lakas at kakayahan ang mga
ministrong nagbabahagi ng
ebanghelyo ni Hesus sa mga
bilanggo sa Japan. Nawa ang mga
bilanggo ay magkaroon ng
pananampalataya at makasumpong
ng kalayaan kay Kristo. (Gal. 5:1a)
30. Ama, tulungan mo kami na
mapatawad ang mga umuusig sa
iyong mga lingkod. “Ngunit ito
naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo
ang inyong mga kaaway at
ipanalangin ninyo ang mga umuusig
sa inyo” (Matt. 5:44).

MATATAG NA NAKATAYO
Ang Diyos, na siyang
pinanggagalingan ng lahat ng mga
pagpapala, ang siyang magbibigay sa
inyo ng kagalingan, katatagan, at
lakas ng loob at isang pundasyong di
matitinag. Siya ang tumawag sa inyo
upang makibahagi kayo sa kanyang
walang hanggang kaluwalhatian,
kasama ni Cristo. (1 Pedro 5:10)
Taon taon ang Open Doors ay naglalathala ng
“World Watch List”, na nag-uulat ng 50 bansa
kung saan ang pagsunod kay Hesus ay
napakahirap gawin. “Sa buong mundo, mahigit
sa 340 milyon na mga Kristiano ay nakatira sa
mga lugar kung saan nararanasan ang
matinding pag-uusig dahil lamang sa pagsunod
kay Hesus. Ito ay isa sa bawat walong
mananampalataya sa buong mundo,” ayon sa
ulat ng samahan sa taong 2021*
Papaano magpupuri ang mga Kristiayano sa
Panginoong Diyos habang nagtitiis sa mga paguusig o kaya’y pagkabilanggo?
Ano ang
pananampalataya para sa mga tagasunod ni
Kristo sa ganitong sitwasyon? Ang ating
Women of Hope programs ay nakakarating sa
Gitnang Silangan, Asia, Africa at sa iba’t ibang
lugar kung saan ang mga Kristiyano ay
nakakaranas ng mga pag-uusig. Sa pakikinig ng
mga tao sa programa at pakikipag-ugnayan sa
ating grupo, nakakatanggap sila ng mga
katotohanan patungkol sa Diyos, gayundin ng
pag-asa at kalakasan sa bawat araw. Ang TWR
Women of Hope sa Paraguay at Romania ay
pumupunta sa mga bilangguan bawat linggo
upang ibahagi ang kanilang buhay at ang
katotohanan tungkol sa Diyos sa mga
kababaihang bilanggo, at tinutulungan silang
matagpuan ang kapayapaan at kalayaan kay
Hesus.
Ang kahalagahan ng pagtulong mula sa ibang
mananampalataya ay inilarawan bilang
pambungad na kwento sa Christianity Today na
inilabas ng Hulyo/Agosto 2021 at may pamagat
na “The Girls Who Would Not Bow”. Sinasabi
dito ang tungkol sa pagkakaligtas ng halos 300
na mga kabataang babae mula sa Mataas na
Paaralan ng Pamahalaang Nigeria na dinukot ng
relihiyosong militanteng Boko Haram noong
2014 at binihag sa loob ng 3 taon.
Karamihan sa kanila ay mga Kristiano at
nalaman ng mga mamamahayag na ang
determinasyon ng mga kabataang ito na
mabuhay sa kabila ng mahirap na sitwasyon ay
dahil sa konbiksyon nila sa kanilang
pananampalataya.”

https://www.opendoorsusa.org/2021-worldwatch-list-report

Bilang mga bilanggo, naranasan nila ang pisikal
na malnutrisyon at gutom pati na ang
emosyonal at spiritual na paghihirap dahil sa
pinipilit silang makumberte at makisama sa
grupo ng mga Boko Haram. Ngunit sila ay
pinalakas ng kanilang pananampalataya sa
Panginoong Diyos at ng kanilang magandang
relasyon sa isa’t-isa. “Sa panganib na dala ng
pambubugbog at pagpapahirap, sila’y tahimik
na nanalangin tuwing gabi, nagsalosalo sa isang
basong tubig at isinaulo ang Aklat ng Job mula
sa mga naipuslit na Biblia.”
Ang atin mang mga kapatirang kalalakihan at
kababaihan ay naghihirap at nahaharap sa mga
pang-aabuso, pagmamaltrato, pisikal man o
seksual na pagpapasakit, pananakot, o kaya’y
hindi
patas
na
pagkakakulong,
ang
pinakamainam na paraan upang makatulong sa
kanila ay ang taimtim na pananalangin:


Hingin natin sa ating Ama na silay
patibayin
sa
kanilang
pananampalataya kay Kristo kahit sa
anumang kalagayan. Nawa’y maalala
nila na hindi sila magtatagumpay sa
sarili lamang nilang kakayahan. Sa
patuloy nilang pananalig sa Diyos
Ama, Siya ang magbibigay sa kanila
ng lakas upang magpatuloy. Idalangin
natin na magkaroon sila ng
kakayahan na magpuri at sumamba
sa Panginoon, at mangingibabaw ang
kanilang espiritu sa kabila ng
nararanasan nilang mga pagsubok.



Hilingin natin sa Diyos na magkaroon
sila ng pagkakataon na magbahagi sa
iba at pagkalooban sila ng
katapangan upang maipahayag ang
pag-asa, katotohanan, at kapayapaan
ni Jesus. Ipanalangin ang mga nagaaral sa seminaryo at paaralan ng
Biblia na nawa ay maging matapat
silang mga pastor, ebanghelista at
mga alagad.



Idalangin din natin ang mga
mananampalataya sa mga saradong
bansa na makahanap sila ng
pamamaraan upang makapagsalin,
mag-imprenta at maibahagi ang
Bibliya sa iba.



Idalangin natin ang paglago at pagunlad ng mga Iglesyang nagtatagpo
ng palihim sa ilalim ng lupa.



Bilang mga mananampalataya,
nakakakuha tayo ng lakas mula sa
Diyos at sa isa’t isa. Nais mo bang
makiisa sa akin sa panalangin upang
itaas ang mga inuusig na mga
simbahan?

-Lisa Hall, International Prayer Coordinator

DISYEMBRE

14. Salamat Panginoon dahil ang
mahirap na panahon ngayon ang
tumulong sa mga
mananampalatayang Serbian upang
maunawaan na Ikaw ang
pinakamakapangyarihan. Ikaw
lamang Panginoon, ang maaari
naming pagkatiwalaan (Ps. 71:5)

PAGPUPURI SA DIYOS
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Panginoon, pinupuri Ka namin dahil
kahit may pandemic, ang mga
simbahan sa Romania ay lumilitaw
ngayon sa online. Dahil dito ay
nagkaroon sila ng pagkakataon na
magpulong at tumulong sa mga
taong naduduwag na pumasok sa
simbahan. (Acts 8:4)
Ama, nagpapasalamat kami, dahil sa
COVID pandemic, mas malalim
ngayon ang pananaw ng mga
Japanese sa buhay. Tunay na Diyos,
nawa ay masumpungan Ka nila
bilang kasagutan sa buhay. (Isa.
55:10-11)
Ama, salamat dahil maaari naming
ituloy ang ministeryo ng TWR
Women of Hope sa mga
kababaihang nakabilanggo sa Buen
Pastor sa Paraguay. Salamat sa
pagkakaloob ng mga mangagagawa,
mga materyales at mga donasyon
upang madala ang mensahe ng
kaligtasan. (John 16:22)
Nagpapasalamat kami Panginoon
dahil may 18 kababaihan sa Liberia
ang tumanggap kay Cristo sa
kanilang lingguhang Gawain na “Go
Share”. Dalangin namin na mas
marami pa ang makasumpong ng
kaligtasan. (Luke 15:6)
Nagpapasalamat kami sa Diyos dahil
maagang nagawa ang produksyon
ng programang “Hidden Treasures”
sa Spain. "Sa lahat ng pagkakataon
si Yahweh ay aking pupurihin;
pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko
papatigilin." (Ps. 34:1).
Panginoon, pinupuri Ka namin sa
pagbibigay Mo ng tatlumpung tapat
na mga manggagawa na tumutulong
sa TWR Women of Hope sa South
Korea. Salamat sa pagbibigay Mo sa
kanila ng iba’t-ibang talento at
pinagsama-sama Mo sila upang
pagsilbihan Ka. (1 Cor. 12:4-6)
Ama, salamat sa pagbibigay Mo ng
kaaliwan sa mga kababaihang
Muslim sa North Caucasus sa
pamamagitan ng mga programa ng
Women of Hope. Marami sa kanila
ay natutong magmahal sa kanilang
asawa, at ngayon ay puno ng
kapayapaan at biyaya ang kanilang
tahanan. (Luke 1:68)
Pinupuri Ka namin Ama na ang
Women of Hope ay maaari ng magsimula sa pagsasahimpapawid sa
telebisyon ng mga programang
Hindi at Bengali ngayong may
pandemic. Salamat din sa
pagbibigay Mo ng daan upang ang

mga nasa India ay makadalo sa
pananalangin sa pamamagitan ng
bidyo at tawag sa telepono. (Heb.
10:25)
9.

Purihin ang Panginoon dahil ang
mga Kristiyano sa Lyon, France, ay
nakakapagpamahagi ng
limanglibong Bibliya taon taon sa
Festival of Lights tuwing Disyembre.
Salamat din dahil marami ang
humihingi ng Bibliya. (Matt. 4:4)

10. Purihin ang Panginoon sa paglagong
espiritual na nagaganap sa mga
tagapakinig ng Women of Hope
Tagalog sa Philippines dahil sila ay
nananatiling matatag sa
pananampalataya sa kabila ng mga
kinakaharap na pagsubok dala ng
pandemiya. Nagpapasalamat din
kami na maraming mga tagapakinig
ang nagsasabi na sila ay pinagpapala
ng Salita ng Diyos sa pamamagitan
ng ministeryong ito. (1 Cor. 16:13)
11. Panginoon, nagpapasalamat kami na
dahil sa pandemiya ay maraming
Kristiyano sa Northern Europe ang
nakatanto na ang mga
pakikipagtagpo sa Iyo sa panalangin
ay mas mahalaga kaysa sa mga
pagpupulong tungkol sa negosyo.
(Mark 1:35)
12. Ama, salamat sa bagong grupo na
itinatag Mo sa Portugal para sa
pagsasahimpapawid ng Women of
Hope at sa posibilidad na
mapakinggan din ito sa
pamamagitan ng mga bagong
plataporma katulad ng Spotify. (Ps.
63:4)
13. Ama, salamat dahil kahit sa gitna ng
lockdown ay may pagkakataon pa
rin na makapaghanap buhay kahit
nasa loob ng tahanan. Ang
pagkakataong ito ay nagbibigay sa
mga kababaihang Chinese na
maging matagumpay sa kanilang
pamumuhay bilang Kristiyano sa
pamamagitan ng Banal na Espiritu.
(Ps. 71:8)

15. Pinupuri Ka namin Panginoon dahil
lagi Mong dinidinig ang aming mga
panalangin. Salamat sa maraming
tapat na tagapanalangin sa Faroe
Islands at Denmark, marami sa
kanila ay nananalangin na sa
mahabang panahon. (1 John 5:14)
16. Panginoon, pinupuri Ka namin dahil
maraming mamamayan ng Bonaire
ang nananatiling may hanapbuhay
kahit ngayong may pandemiya at
sila ay may pagkakataong
makatulong sa iba. (Ps.68:19)
17. Panginoon, pinupuri Ka namin sa
pagtuturo Mo kung paano gamitin
ng mas kapakipakinabang ang
teknolohiya sa Uruguay ngayong
may pandemiya. Ngayon, ang mga
simbahan ay nananalangin,
nagsasama-sama, at nagkakaroon
ng komunyon sa pamamagitan ng
Zoom. (Isa. 25:1)
18. Diyos na makapangyarihan, pinupuri
Ka namin dahil ang ebanghelyo ay
malayang naibabahagi sa Indonesia
sa pamamagitan ng social media.
Salamat sa mga bagong
mananampalataya na matapang na
naibahagi ang kanilang patotoo sa
ganitong paraan. (Acts 4:29)
19. Panginoon, pinupuri Ka namin sa
buhay ni Ful Maya Tamang, ang
aming bagong national coordinator
sa Nepal, at sa mga bagong
mananampalataya na nakahanap ng
pag-asa sa Iyo sa pamamagitan ng
ministeryo ng TWR Women of Hope.
(1 Cor. 1:4)
20. Ama, salamat sa buhay nina Karin,
Eva, Kerstin, Helen at Rebecka, ilan
sa mga tapat na boluntaryong
manggagawa ng TWR Women of
Hope sa Sweden. Pagpalain Mo
nawa ang gawa ng kanilang mga
kamay. (Ps. 90:17)
21. Makapangyarihang Diyos, salamat
na ang mga tagapakinig sa Vietnam
ay nakasumpong ng kaaliwan at
kapayapaan sa gitna ng pandemiya
dahil nalaman nila ang Iyong mga
pangako sa pamamagitan ng mga
programa ng TWR. (2 Cor. 1:20)
22. Panginoon, pinupuri Ka namin dahil
sa mga German na nagbibigay at
sumosuporta sa pandaigdigang
ministeryo ng TWR Women of Hope.
Ang kanilang tuloy-tuloy na suporta

ang nagpopondo sa programang
Women of Hope sa iba’t-ibang wika.
(Gal. 6:9)
23. Panginoon, pinupuri Ka namin dahil
nagbukas ang mga pintuan ng
pagkakataon sa Ethiopia para sa grupo
ng TWR Women of Hope upang
pagsilbihan ang mga tumakas
at lumikas mula sa kanilang mga bayan
at tahanan. Hipuin Mo ang mga
nangangailangan ng kagalingan mula sa
Iyo Panginoon. (Matt. 25:35)
24. Pinupuri Ka namin Panginoon sa
pagbabagong nangyayari sa mga Finnish
na simbahan, kung saan ang
panalangin, pagdadala ng iba sa
panalangin at personal na kabanalan ay
nagiging mas mahalaga. (Awit 145:18)
25. Salamat Panginoon sa pagpapahintulot
Mo na na masimulan ang ministeryo

ng TWR Women of Hope sa Japan
nitong nakaraang Marso ngayong taon
sa kabila ng pandemiyang COVID. (Isa.
55:8-9)
26. Pinupuri Ka namin Panginoon dahil
iningatan Mo ang buhay ng mga
kamanggagawa namin sa Women of
Hope Spain sa panahon ng krisis sa
coronavirus. (Ps. 9:1)
27. Ama, salamat sa mga Koreans na
nananalangin sa diwa ng pagmi misyon.
Dalangin namin na nawa ay
madagdagan pa ang mga tapat na
tagapamagitan sa panalangin na
katulad nila. (Ps. 66:20)
28. Panginoon, salamat sa paggamit Mo ng
media para sa ebanghelismo sa
panahon ng pandemiya lalo na sa North
Caucasus, kung saan mahirap ibahagi ng
lantaran ang ebanghelyo. (Rom. 8:28)

29. Panginoon, pinupuri Ka namin sa Iyong
Salita na siyang kumukumbinsi sa aming
mga puso. Dalangin namin na ang mga
tagapakinig sa India mula sa ibang mga
relihiyon ay hipuin ng Iyong Salita
upang sila ay maligtas. (John 6:37)
30. Panginoon, salamat sa paggamit Mo sa
mga programa ng Serbian Women of
Hope upang magbigay ng kalakasan at
kaaliwan sa maraming kababaihan.
Salamat sa pagbigay Mo sa amin ng
social media upang magdala ng pag-asa
sa marami. (2 Cor. 1:3)
31. Panginoon, salamat sa paghipo Mo sa
mga tagapakinig na Swedish ngThe
Garden of the Heart. Ang programang
ito ay nakatulong sa marami upang
kanilang masumpungan ang kagalingan
at manumbalik sa Iyo. (Ps. 9:11)

KWENTO NG PAG-ASA

Mga Salita ng Buhay at Pag-asa
Si Graciela* ay nakakulong sa
bilangguan ng mga babae sa Buen
Pastor, Asunción, Paraguay. Ang buhay
niya doon ay hindi madali.
Kwento niya, “Dahil sa krimen na
nagawa ko, nilalayuan ako ng mga
kapwa ko bilanggo. Ang aking
sintensya ay 22 mahahabang taon sa
likod ng rehas. Habang hinihintay ko na
lumipas ang mga taon, ako ay puno ng
pagsisisi. Sa aking kalungkutan, naisip
ko na nawala na ang lahat sa akin at
gusto ko nang magpakamatay.”
Ngunit isang araw, naanyayahan si
Graciela sa pagtitipon ng TWR Women
of Hope na ginaganap tuwing Lunes ng
umaga sa loob ng bilangguan. Pumayag
siyang pumunta. Pagkatapos ng araw
na iyon, ang buhay ni Graciela ay
lubusang nabago.
Sabi niya, “Nakakatuwa at
kapakipakinabang ang ginagawa
naming mga proyektong pangsining –
nasa akin pa hanggang ngayon ang
aking unang nagawa.

Ngunit ang mas mahalaga, nakarinig
ako ng mabuting balita at nagsimula
akong magbasa ng Biblia. Lahat ng mga
bagay na ito ay nakapagpalimot sa akin
tungkol sa pagpapakamatay.”
Nagpapasalamat si Graciela sa TWR
Women of Hope dahil sa pagbabagong
dinala sa kanyang buhay. Kahit nasa
bilangguan pa rin siya, nararamdaman
niya ang pag-asa dahil ang kanyang
mga pangangailangang spiritual ay
naipagkakaloob.
Tamang tama ang pangalan ng
bilangguang ito na nangangahulugang
Mabuting Pastol, dito ay naranasan ni
Graciela ang aral ni Jesus sa Juan 21,
nang sabihin Niya kay Pedro na alagaan
ang Kanyang mga tupa.

Sa loob ng maraming taon, ang grupo
ng TWR Women of Hope ay nagdadala
ng mensahe ng ebanghelyo sa mga
bilanggong ito bawat linggo. Bukod sa
pagbabahagi ng ebanghelyo, kasama
rin sa pagpupulong ang pag gawa ng
mga proyektong pangsining na
maaaring ipagbili ng mga kababaihan.
Ang mga tauhan ng TWR Women of
Hope ay naglalayon na maturuan ang
mga bilanggo ng mga bagong
kasanayan, tulad ng pananahi at
paggupit ng buhok, na maaari nilang
magamit kapag sila ay nakalaya na.
Dahil sa ministeryo ng TWR Women of
Hope, daan-daang kababaihan na
katulad ni Graciela ang nadala kay
Cristo habang sila ay nasa loob ng
bilangguan.

“Iyon ang ginawa sa amin ng TWR
Women of Hope sa loob ng
* PInalitan ang pangalan dahil sa pagkapribado
bilangguan,” Sabi ni Graciela.
“Ipinapanalangin nila kami at ibinibigay
-Esther Chen, Intern
sa amin ang salita ng buhay at pag-asa.”

PAGTUKLAS NG PAG-ASA NGAYON

Kaisipang pangdebosyon mula
kay Dr. Peggy Banks

Isang Kwento ng Pagpupuri
“Maging ako ay ipanalangin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig,
upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng ebangelio, na dahil dito ako'y isang sugong
natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking
salitain.” Efeso 6:19-20
Ilang taon na ang nakararaan, naglakbay kami kasama
ng ating grupo sa Romania patungo sa isa sa
pinakamalaking bilangguan na pangkababaihan sa
nasabing lunsod. Ang aming grupo ay maraming taon
nang nakikipag-ugnayan sa mga kababaihang ito. Sa
aming pagdating, kinailangan naming dumaan sa
napakaraming pinto at mga check points na siyang
kautusan sa alin mang bilangguan. Hiniling sa amin
na iwanan ang aming mga cellphones at identification
sa may pasukan dahil ipinagbabawal sa loob ang
pagkuha ng litrato ng Gawain, maging ng litrato ng
mga nakabilanggong kababaihan.
Hindi pangkaraniwan na sinamahan kami ng mga
gwardya patungo sa bawat bahagi ng bilangguan
hanggang sa makarating kami sa silid kung saan
idadaos ang aming Gawain kasama ang mga bilanggo.
Habang kami ay naghihintay at nananalangin para sa
pagsisimula ng gawain, mahigit 100 kababaihan ang
pumasok. Ito ay isang regular na pagtitipon na
ginagawa bawat linggo, at gayon na lamang ang
pagkasabik ng mga kababaihan na makasalamuha ang
mga panauhin mula sa Amerika, Aliman, at Finland.
Ang mga kababaihan na may edad mula 19 hanggang
70 ay umupo at samasamang nagbahagi ng kanilang
buhay sa loob ng bilangguan. Ang pagtitipon naming
iyon ay tumagal din ng ilang oras. Lahat ng dumalo
ay nasa isang silid na walang palikuran at walang
daan na mapagtatakasan. Ang mga guwardia ay
laging naroon sa lahat ng mga pintuan.
Sa pagpapasimula ng Gawain, ibinahagi ng aming
grupo ang aming personal na patotoo tungkol sa
biyaya ng Diyos, kahabagan, at pag-asa. Naalala ko
noon na katabi ko ang isang magandang batang babae
na may gulang na 19 taon. Habang kami ay
nagbababahagi, nakita ko ang babaengito na lumuluha
habang nakikinig sa aming mga kwento. Malapit
nang matapos ang kaniyang sintensya, at siya ay
makakalaya na sa loob ng susunod na linggo. Nang
madinig niya ang mga patotoo tungkol sa biyaya ng
Diyos at kapatawaran, humiling siya sa akin ng
panalangin. Hinihiling niya ang pag-iingat ng Diyos
sa mundo na kaniyang papasukin sa darating na
linggo. Nang kami ay nanalangin, isang pagpapala na
makita siyang nakahanap ng pag-asa at pagkaunawa
na ang Diyos ay malapit at totoo sa kaniyang buhay
nang araw na iyon.

Bawat isa sa atin ay may kakaibang kwento tungkol
sa biyaya ng Diyos at kahabagan. Nang ibinahagi
ko ang aking kwento tungkol sa kalayaan, pag-asa
at kagalingan, nag-alala ako na baka ang mga
makikinig ay hindi makuha ang mensahe tungkol
sa biyaya ng Diyos at katotohanan mula sa aking
kwento, sa halip ay baka ang makuha nila ay ang
mapanirang katotohanan tungkol sa kasalanan,
seksuwal na pang-aabuso, kapalaluan, at maging
ang aking takot sa kamatayan. Inaamin ko na may
mga taong nagpayo sa akin na hindi ko na daw
kailangan pang sabihin ang masasakit na bahagi ng
aking kwento, dahil ang mga bahaging iyon ay
hindi kaayaaya sa mga makikinig. Subalit, ang
bahagi ito ng aking kwento, ang nagbigay ng
malaking epekto sa maraming kababaihang na
lumalakad sa kaparehong landas at nag-iisip na sila

ay nag-iisa.
Hindi natin alam kung kailan o kung paano gagamitin
ng Diyos ang ating personal na kwento tungkol sa
pag-asa at kagalingan kay Hesus. Ano ang iyong
kwento? Paano ka pinalaya ng Diyos mula sa
bilangguan ng kapalaluan, kasakiman, o takot?
Huwag kang matakot na ibahagi ang iyong kwento,
dahil mayroong isang bagay sa iyong kwento na
makapagbibigay ng pag-asa para sa iba.
Maaari nating papurihan ang Diyos sa buwang ito
dahil sa Kaniyang walang hanggan, nag-uumapaw at
hindi nagmamaliw na pag-ibig kahapon, ngayon, at
magpakailanman. Purihin ang Diyos dahil
pinagkalooban ka Niya ng isang kwento ng pag-asa at
kagalingan kay Hesus.

Salita ng Pag-asa
Mula kay Lisa Hall, TWR Women of Hope
International Prayer Coordinator
Gustong gusto kong nanonood ng larong
Olympics at makakita ng mga
pandaigdigang manlalaro na
nagkukumpitensya sa isa’t isa.
Humahanga ako sa kanilang pokus,
pagtitiis, at determinasyon na
magsakripisyo upang manalo.
Ngunit mayroon pang isang kompetisyon
na nangyayari ngayon sa ating mundohindi ito nangangailangan ng dunong at
pisikal na kakayahan kundi ng mga
paniniwala. Nang buong tapang na
angkinin ni Jesus na Siya mismo ang
katotohanan at Siya ang tanging daan
papunta sa Diyos (Juan 14:6), inilagay Niya
ang Kanyang sarili laban sa mga taong may
ibang paniniwala, mga taong naniniwala
na walang tiyak na batayan ang
katotohanan o naniniwala sa ibang daan
na maaring magdala sa kanila sa Diyos.
Habang tinitingnan natin si Jesus at ang
Kanyang mga naunang tagasunod,
makikita natin na sila ay dumanas ng
pagdurusa. Ito ay dahil ipinakita nila ang
kanilang paniniwala sa isang kultura na
taliwas ang pag-iisip. Hinarap nila ang
oposisyon, kawalan ng estado, pangaabusong pisikal, kinuha ang kanilang mga
ari-arian, at tulad ni Cristo, ang iba ay
humantong sa kamatayan. Ibinahagi ni
Pablo kay Timoteo na “ang lahat ng
nagnanais mamuhay nang matuwid bilang
tagasunod ni Cristo Jesus ay daranas ng
mga pag-uusig” (2 Tim. 3:12). Ikaw ba ay
nakaranas na ng pag-uusig bilang
mananampalataya ni Jesus? Paano ka
tumugon?
Alam natin na ang pag-uusig ay tiyak na
darating sa mga mananampalataya, paano
natin ito paghahandaan? Naalala

ko ang mga atleta sa Olympic na dumaan sa
mahabang taon ng pagsasanay, sumusunod
sila sa mga payo ng kanilang tagasanay,
nag-aaral kung ano ang ginawa ng mga
mga dating kampeon at laging tumutuon sa
layunin. Tandaan natin:
“Tanggalin natin ang anumang balakid at
ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong
tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa
ating harapan. Ituon natin ang ating
paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay
ang ating pananampalataya mula simula
hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang
naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana
ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at
siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng
Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang
tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga
makasalanan, upang hindi kayo
manlupaypay o panghinaan ng loob.” (Heb.
12:1-3).
Kung ang mga mananakbo ay hindi
nagsusuot ng mabibigat na damit sa
kanilang pagtakbo, tayo man ay kailangan
ding magtapon ng lahat ng mga bagay sa
ating buhay na humahadlang upang maging
tapat tayo sa pagsunod kay Jesus. Ano ang
humahadlang sa iyo upang makasunod ng
lubusan kay Jesus? Ano ang nagpapabigat
sa iyo na kailangang pakawalan upang
maranasan mo ang kalayaan na nais ng
Diyos para sa iyo?
Higit sa lahat, kailangan nating ituon ang
ating mga paningin kay Jesus at matiyagang
tahakin ang landas na inilaan ng Diyos sa
ating buhay:


Lumapit sa Diyos araw araw,
makinig sa Kanyang sasabihin sa
pamamagitan ng Kanyang Salita,










tumugon at sumunod ng may
bukas ng puso (Phil. 4:9).
Isuot ang espiritual na kasuutang
pandigma upang tayo ay
makatindig. (Eph. 6:10-19).
Pag-aralang mahalin ang ating
mga kaaway at patawarin ang mga
umuusig sa atin. (Matt. 5:44).
Pagpasyahan na sumunod kay
Cristo kahit sa anumang kalagayan
(Mark 8:34).
Tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang
Diyos ay lagi nating kasama.
(Deut. 31:8), at ibinigay Niya sa
atin ang katawan ni Cristo upang
magpalakasan at magtulungan sa
isa’t isa. Ito ang dahilan kung
bakit tayo ay nananalangin sa isa’t
isa!
Unawain na naranasan ni Jesus
ang kahirapan at bawat tukso na
ating pinagdaanan (Heb. 4:15)
gayunman ay hindi Siya nagkasala.
Ang Kanyang tugon ay nagbibigay
sa atin ng tapang at nagpapalakas
sa ating pananampalataya. Ang
galak sa Panginoon ang ating
kalakasan. (Neh. 8:10).
Alam natin na ang kaharian ng
Diyos ang Siyang mangingibabaw.
Ang Diyos na ating
pinaglilingkuran ay ang Panginoon
na makapangyarihan sa lahat ng
nilikha at sa lahat ng panahon, at
Siya ay mapagtagumpay. (Col.
1:16-17)!

Kaya, maaari ba kitang anyayahan,
kaibigan, na laging ituon ang iyong
paningin kay Jesus at panatilihin ang iyong
katapatan sa Kanya ng may kagalakan
hanggang wakas? Karapatdapat Siya sa
lahat ng ating paghihirap, dahil Siya ang
ating gantimpala.

