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1. Binabati ka namin sa pagtanggap sa hamon na 
gawing alagad ang mga bagong mananam-
palataya gamit ang Bagong Buhay kay Cristo 
bilang iyong gabay, Ang resulta ng pag-aaral 
na ito ay magdudulot ng walang-hanggang 
bunga.

2.  Hayaang ang Biblia ang mamahalang suma-
got sa mga katanungan. Ang mga mag-aaral 
mismo ay kailangang tumingin sa mga talata 
sa Biblia at sagutin ang mga tanong ayon sa 
sinasabi ng Biblia lamang. Maaaring ang iba na 
hindi pa nakabasa ng Biblia ay mangailangan 
ng gabay kung paano makita ang mga aklat sa 
kanilang mga Biblia.

3.  Kadalasan, ito ay pinag-aaralan minsan sa isang 
linggo, hinihimok ang mga alagad na gawin 
lahat ang mga takdang-aralin sa bawat pag-
aaral.

4.  Iwasang humaba ang oras ng inyong pag-aaral.

5.  Himukin ang mga mag-aaral na sagutan ang 
mga tanong sa sarili nilang mga salita imbis na 
kopyahin lang ang bawat salita sa Biblia. Sa 
pagsagot nila sa sariling salita ay makakatulong 
sa kanilang pagkaunawa sa kahulugan ng mga 
talatang kanilang pinagaaralan.

6.  Iwasan ang mangaral. Gumamit ng mga 
tanong upang makita kung nauunawaan ng 
mga mag-aaral ang kanilang aralin at upang 
magkaroon sila ng aktibong bahagi sa pag-
aaral.

7.  Maghanda ng maigi sa bawat pag-aaral. Bilang 
guro, maging pamilyar ka sa nilalaman at sa 
mga susing konsepto ng bawat aralin. 

 Sa iyong paghahanda, laging isama ang panan-
alangin para sa iyong mga mag-aaral at para sa 
iyong puso

8.  Subuking ipaisip sa mga mag-aaral ang mga 
implikasyon ng mga aralin sa kanilang buhay. 
Tulungan silang maunawaan ang tiyak at prak-
tikal na pagsasabuhay ng bawat natutunan sa 
aralin.

 Kapag nakita ang “STOP” sign, huminto 
muna at pagbulay-bulayan ang mga 
tanong na matatagpuan doon.

 Ipagawa sa mga mag-aaral ang mga takdang 
aralin na nakalagay sa gilid ng bawat aralin.

9.  Tulungan ang mga mag-aaral na linangin ang 
ugali ng pananalangin. Turuan sila sa pama-
magitan ng pananalanging kasama sila.

10.  Napakahalagang maunawaan na ang paggawa 
ng alagad (Discipleship) ay higit pa sa pag-aaral 
ng mga araling ito, Ang paggawa ng alagad ay 
nagpapakita ng pagbabago sa buhay ng mga 
alagad.

 Ang manwal na ito ay pangtulong lamang. 
Ang mag-aaral ay nangangailangan patuloy na 
magabayan sa pagnanais nilang magkaroon ng 
pagbabago sa kanilang pagkatao, paraan ng 
pag-iisip, mga gawi at iba pa.

11.  Napakahalaga na matutunan ng mga alagad/
mag-aaral ang kahalagahan ng araw-araw na 
pagbabasa ng Biblia, panalangin at ang pag-
kakabisa ng mga talata sa Biblia. Himukin silang 
gawin itong ugali nila. Huwag pagalitan ang 
mga mag-aaral kung hindi nila na kumpleto ang 
mga takdang-aralin, pero siguraduhing mahi-
mok silang tapusin ang mga ito.

12  Maging sensitibo sa ginagawa ng Dios sa buhay 
ng iyong mga tinuturuan. Magkaroon ng pag-
kakataong sagutin ang mga katanungan nila 
o tulungan sila sa mga hinaharap nilang mga 
pagsubok o problema sa kanilang mga personal 
na buhay.

GABAY 
SA

GURO

STOP
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      “Subalit tatanggap 
kayo ng kapangyarihan 

pagbaba sa inyo ng Espiritu 
Santo, at kayo’y magiging mga saksi 

ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa 
Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.”

Gawa 1:8
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Ang Hamon ng 
World Missions
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ANG DAKILANG TAGUBILIN

1. Ang Mateo 28:18-20, kilala bilang “the Great Commission” o Ang Dakilang Tagubilin, ay mahalaga para sa lahat ng mga

  Cristiano. Isulat ang mga utos na matatagpuan mo sa mga talata na itinagubilin sa atin.  ____________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

2. Ayon sa mga talata, gaano tayo kalayo dapat humayo? ______________________________________________

3. Mahirap na iwanan natin ang ating mga pamilya at ang ating mga nakapalagayan ng gawin (comfort zone) para lamang 
pumunta sa malayong lugar upang abutin ang grupo ng mga tao na maaaring nagnanais na marinig ang ebanghelyo (gos-
pel). Anong kapamahalaan o suporta mayroon ang mga misyonero na tutugon sa hamon ng pag mimisyon? Mateo 28:18 

 _________________________________________________________________________________________________________
    
4. Ano ang pangako ni Cristo nang utusan Niya tayong humayo hanggang sa dulo ng daigdig? Mateo 28:20 _____________

 __________________________________________________________________________________.  Ang ating awtoridad na 
mangaral sa mga lugar na sumasalungat sa ebanghelyo ay nagmula sa walang iba kundi kay Cristo mismo, ang lumikha ng 
lahat ng bagay, nagbigay ng Kanyang buhay at muling nabuhay sa mga patay, Hindi lang iyon, nangako pa Siya na laging 
sasaating tabi saan man tayo pumaroon.

5. Ano ang utos na ibinigay ni Jesus sa Kanyang mga alagad pagkatapos mangakong bibigyan sila ng kapangyarihan ng

 Banal na Espirito? Gawa 1:8 _______________________________________________________________________________

6. Inutusan sila ni Jesus na maging saksi sa ___________________, at sa buong ________________, at ___________________ 
at sa _____________________________. Ang utos na gumawa ng alagad sa lahat ng bansa, dalhin ang ebanghelyo 

 hanggang sa dulo ng daigdig ay lubhang napakalinaw. Sa talatang ito ay makikita natin ang pagsulong mula sa Jerusa-
lem, kung saan sila nananatili, sa palibot ng lalawigan ng Judea, sa kalapit na lalawigan ng Samaria, at sa kadulu-duluhan 
ng daigdig. Gaano kalayo ang narating nila sa paghahayag ng mabuting balita sa unang siglo? 

 ________________________________________________________________________________________________________

 Ang mga unang alagad ay nangaral ng ebanghelyo, hindi lamang sa kanilang mga lalawigan, kundi pati na rin sa mga 
kilalang lugar sa mundo sa kanilang kapanahunan. Ganunpaman, hindi nila naabot ang dulo ng mundo. Iniwan nila 
ang tungkuling ito sa mga mananampalataya na sumunod sa kanila. Mula noon, ang ebanghelyo ay nakarating sa ating 
bansa, salamat sa mga matatapat na mananampalataya na seryosong sumunod sa utos ni Cristo. Sila ang mga unang 
misyonero, subalit, kailangan pa rin ng marami pang misyonero  

7. Ano ang misyonero?  _____________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 Ang misyonero ay isang alagad, na sinugo ng Dios at ng Kanyang iglesya, na tumatawid sa mga hangganan ng heogra-
piya, kultura, relihiyon, lengwahe, at mga pananaw sa mundo, para madala ang ebanghelyo sa kanila, magtayo at mag-
tatag ng iglesya sa lohikal na paraan. Kinuha mula sa Misiones Mundiales, p.19 ni William Taylor at Eugenio Campos.

 

“Sa malawak na kapatagan ng hilaga ay natatanaw ko sa 
umaga, ang usok na galling sa libo-libong mga nayon kung 

saan walang misyonero pa ang nakakahantong.” 
Robert Moffat, Misyonero sa Africa

 
 

 

“Ang pagkalaki-laking milyon ay hindi 
pa rin nababago”  John Wesley
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LUMALAGONG MATATAG

Basahin
Gawa 1-7
(one chapter per day)

Kabisaduhin
Mateo 28:19-20

Kaya’t habang kayo’y huma-
hayo, gawin ninyong alagad 
ko ang mga tao sa lahat ng 
bansa. Bautismuhan ninyo 
sila sa pangalan ng Ama, 
at ng Anak, at ng Espiritu 
Santo.  Turuan ninyo silang 
sumunod sa lahat ng iniutos 
ko sa inyo. Tandaan ninyo, 
ako’y laging kasama ninyo 
hanggang sa katapusan ng 
panahon.” MBB05

ANG AGARANG PANGANGAILANGAN: ANG MUNDONG WALANG CRISTO    

Ang bawat kontinente ay may mga milyon-milyon na hindi pa nakakarinig ng malinaw na kapahayagan ng ebanghelyo, lalo 
na sa Asia, Africa, kung saan ang mga Islam, Hinduism, Buddhism at Animism* ang nangunguna. May mga ibang lugar tulad 
sa Europe na tinanggap ang ebanghelyo ng may kagalakan, subalit ngayon ay hindi na dahil sa materyalismo at ang panini-
wala na ang Dios ay hindi na uso sa kapanahunan ngayon.

* Ang animism ay kategorya ng sistema ng paniniwala na kinikilala ng mga katutubo sa iba’t ibang lugar ng mundo. Maraming 
iba’t ibang paraan ng paniniwala , subalit sila ay naniniwala na ang espirito ay nananahan sa mga materyal na bagay katulad 
ng araw, bundok, puno, hayop, atbp. Ang mga Animists ay nakikipag-ugnayan at naghahandog sa mga espirito, minsan sa 
pamamagitan ng mga albularyo o mga espiritista, na sinasabi nilang may mga natatanging kapangyarihang espiritwaln.

8. Ano ang kalagayan ng mga taong walang Cristo? Efeso 2:1-2  __________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 Hindi sila Malaya. Bagkus, sila ay control ng mundo at ng diablo (ang namumuno sa kaharian ng himpapawid). Sila ay 
 namumuhay sa pagsuway, kaguluhan, at takot. Kapag nasabi at tapos na ang lahat, hindi mahalaga kung sila man ay 

mga katutubo na naninirahan sa gubat o mga sopistikadong tanyag na mga propesyonal, kung walang si Cristo sa 
kanilang puso, sila ay mga ligaw. Ang World Missions ay umaabot sa karamihan ng mga taong walang 
Cristo.

9. Sa liwanag ng iyong napag-aralan, pagbulay-bulayan at pag-usapan ang mga sumusunod:

• “Ang mga taong namatay ngayon ay hindi na makakarinig pa sa kinabukasan.” Anonymous

• “Pinag-uusapan natin ang Pababalik ni Cristo; habang kalahati ng mundo ay hindi pa naririnig 
 ang unang pagdating Niya.” Oswald J. Smith

• “Ang ebanghelyo ay mabuting balita kung ito ay makakarating sa kanila sa oras.” Carl F. Henry

• “O, mayroon sana akong isang libong buhay at isang libong katawan! At lahat ng ito ay dapat hindi nakatalaga sa 
anumang hanap-buhay, kundi sa ipangaral si Cristo sa mga taong minamaliit, hinahamak ngunit mga mortal na 
minamahal.” Robert Moffat, missionary to Africa

10. Pag-isipan ang mga nabanggit na salita sa itaas, ipaliwanag kung bakit napakahalaga ng world missions. ______________

 ________________________________________________________________________________________________________

11. Sinabi ni Pablo sa Roma 1:16, hindi niya ikinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang ____________________________ sa 

 _________________________ ng lahat ng sumasampalataya.

 Ang gampanin ng world missions ay ang kaligtasan ng mga taong naliligaw. Sa madaling sabi, ang kanilang walang-
hanggan ay nakataya..

12. Ano ang umuudyok sa isang misyonero? Sinabi ng tagapanguna ng 
mission na si Hudson Taylor ang mga katagang sumusunod patungkol 
sa kanyang motibo na pumunta sa China noong 1853, isang lugar na 
galit sa ebanghelyo:

 “Ginawa ng Dios ang impyerno na napakatotoo upang hindi kami 
magpahinga; ang langit na napakatotoo kaya kailangan naming 
magdala ng mga tao doon; si Cristo ay napakatotoo kaya ang 

 sukdulang motibo at layunin namin na ang Taong nagdusa ay 
 maging Taong nagagalak dahil sa kaligtasan ng marami.”

  Ano ang nararamdaman mo pagkatapos mapag-aralan ang lesson na ito? 

______________________________________________________________________

Posible ba sa iyo na na maging bahagi ng movement na ito?  _________________

Bakit o bakit hindi?  ____________________________________________________

______________________________________________________________________

 Mabuti ito at nakalulugod sa Dios na ating Tagapagligtas.  Nais niyang maligtas 
ang lahat ng tao at malaman nila ang katotohanan. 1 Timoteo 2:3-4

STOP

Hudson Taylor



Step 2 

Ang Mga Nagtatag 
ng Missions

ANG APOSTOL PABLO – Misyonero sa mga Hentil

1. Ano ang nabanggit sa Gawa 13;1-3 patungkol sa pagtawag at pagsugo kay Pablo at 

 Barnabas? __________________________________________________________________
  
2. Sa Gawa 26:12-18, Si Pablo bilang isang bilanggo ay nagbigay ng kanyang patotoo sa 

harapan ni Haring Agrippa. Paano niya ipinaliwanag ang kanyang pagkatawag? v.16

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

3. Ano ang tungkulin na inatang kay Pablo ayon sa v.17-18? _________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 Masasabi ba natin na ito ang tungkulin na ibinibigay sa lahat ng mga misyonero?  

 ___________________________________________________________________________

 Ang mga talatang ito ay ipinakita rin kung ano ang mga nakataya sa kanilang gawain. 
Kung wala si Cristo ang lahat ay naninirahan sa kadiliman, kontrol ni Satanas at hinatulan 
sa kanilang kasalanan, ngunit hindi nila ito namamalayan sapagkat sila ay nabubulagan sa 
kanilang mga sitwasyon at sa dulot nitong parusang walang hanggan

4. Si Pablo ay hindi natatakot sa mga tao, maging sa hari. Paano niya pinakinabangan ang

  pagharap sa hari? Gawa 26:26-29 _____________________________________________

 ___________________________________________________________________________

5. Bakit siya nagsalita sa harapan ng hari sa ganitong paraan nang may gano’ng lakas ng 

 loob? ______________________________________________________________________

6. Ano ang nangyari sa Iconium na tipikal sa mga ministeryo ni Pablo?  Gawa 14:1-7.

 Paano tumugon ang mga tao? v. 1 _____________________________________________

 Ano ang sunod na nangyari? v. 2  ______________________________________________

 Paano nila hinarap ang mga oposisyon? v. 3   ____________________________________

 Ano ang naging reaksyong ng mga tao? v. 4-5 ___________________________________

 ___________________________________________________________________________

 Ano ang ginawa ni Pablo?  v. 6-7  ______________________________________________

 Ganun din ang nangyari sa Lystra at mas matindi pa. Binato si Pablo at iniwang halos 
patay na (v. 19-20). Ganunpaman, ano ang ginawa ni Pablo sa kabila ng marahas na 

 oposisyon? Gawa 14:21-23 ___________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 Sa bawat lugar marami ang sumasampalataya ngunit dumarating din ang oposisyon, Sa 
kabila noon, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay nagpapatuloy sa paglilingkod, at 
sa bawat lugar may mga naiiwan silang mga bagong mananampalataya na bumubuo sa 

MGA YAPAK NG MGA 
UNANG MISYONERO

Ang aklat ng Mga Gawa 
ay manwal ng missions 
sapagkat ito ay binilang 
na “Mga Gawa ng mga 
Apostol” dahil sa kanilang 
paghayag ng ebanghelyo 
sa kilalang mundo nung 
panahon na iyon.

Upang maunawaan kung 
ano ang tungkol sa mga 
tagapanguna misyon, 
basahin mula Gawa 13 
hanggang sa katapusan 
ng aklat na sinundan ang 
buhay pagmimisyon ni 
Pablo.

Pagkatapos, basahing muli 
ang buong aklat ng Mga 
Gawa upang magbalik 
–aral sa mga gawaing 
misyon ng mga Apostol.

LUMALAGONG
MATATAG

Basahin Mga 
Gawa 8-14
(one chapter per day)

Kabisaduhin
Gawa 26:18

Isusugo kita sa mga 
taong iyon upang imulat 
ang kanilang mga mata, 
ibalik sila sa kaliwanagan 
mula sa kadiliman, iligtas 
sila sa kapangyarihan ni 
Satanas at ibalik sa Diyos. 
At sa pamamagitan ng 
pananampalataya nila sa 
akin, sila’y patatawarin sa 
kanilang mga kasalanan 
at sila’y mapapabilang sa 
mga taong pinaging-banal 
ng Diyos. MBB05
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Livingston
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isang iglesya. Nang sila ay dumaan sa Lystra, Iconium at Antioch, hindi sila nag reklamo tungkol sa kawalan ng hustiya na 
kanilang naranasan. Ni hindi sila natakot. Bagkus, ang kanilang hangarin ay magpalakas, magpayo, magturo sa mga bagong 
mananampalataya at magtalaga ng mga tagapamahala sa bawat iglesya. Ang layunin ay pareho lamang ngayon: magtatag 
ng iglesyang kayang tumayo sa sarili nila nang may mga malagong tagapanguna na ang saligan ng awtoridad ay ang Biblia.

7. Ano ang mga aral na matutunan natin mula sa buhay ni Pablo?   ________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

8. Maaaring hindi ka tinatawag ng Dios na pumunta sa kasing layo ng napuntahan ni Studd, subalit ang Dakilang Tagubilin 
(Great Commission) ay para sa lahat ng mananampalataya. Ano ang ginagawa mo sa buhay mo ngayon na magbubunga 
para sa walang hanggan? Ikaw ba ay may ineebanghelyo? May inaakay ka bang alagad? Sino?  ______________________

 Subukang gamitin ang Bagong Buhay kay Cristo na mga aralin para magawa mo ito. Mag download ka ng mga kopya 
mula sa www.NewLifeDiscipleship.com

 Nararamdaman mo ba na maaari kang tawagin ng Dios sa mas malaking layunin sa buhay?  _________________________

KARUNUNGAN MULA SA MGA TAGAPANGUNA NG MISSIONS (pagbulay-bulayan at pag-usapan)

• “Ang Dios ay may bugtong na Anak at sinugo Niya ito bilang Misyonero.” David Livingstone, missionary to Africa.

• “Ang Dakilang Tagubilin ay hindi isang opsyon na dapat mong pag-isipan; ito ay isang utos na dapat mong 
 sundin.” Hudson Taylor, missionary to China

  “Ikaw ay isang Cristiano dahil may nagmalasakit sa iyo. Ngayon ay panahon mo na.” Warren Wiersbe  

Sino ang nagbahagi ng ebanghelyo sa iyo?  ______________________________________________________________

 Napasalamatan mo na ba ang Dios sa mga taong may pananampalataya at nagsakripisyo para dalhin ang ebanghelyo sa iyong 
bansa at sa iyong komunidad? __________________________________   Mag-ukol ng panahon na gawin mo ito ngayon.

PAGPASA NG SULO (ang bagong kilusan)

Sa nakaraan, karamihan sa mga misyonero ng modernong panahon 
ay nagmula pa sa Europe o North America. Sila ay nagtungo sa 
Asia, Latin America, at Africa, kadalasan sa mahirap na kalagayan 
at malayo sa ginhawa ng kanilang bayang pinagmulan. Nagtrabaho 
sila para mangaral, magturo, magsimula ng mga iglesya, magsanay 
ng mga lider, isalin ang Biblia, magtayo ng mga eskwelahan, iba 
pang mga proyektong pang komunidad at marami pang iba.

Ngayon may bagong paggising sa mundo ng Latin America, Africa 
at Asia. Ang Dios ay tumatawag ng mga mananampalataya mula 
sa mga bansa na noon ay tinatawag na “mission field” upang 
sumama sa kilusan ng mga misyonero. Nagbuo sila ng mga sundalo 
na ngayon ay kumikilos na, ngunit marami pang manggagawa na 
kailangan. Ito ang patotoo ng isang misyonero mula sa Brazil na 
ipinaliwanag kung ano ang nag-udyok sa kanya para mag trabaho 
malayo sa kanyang bayang sinilangan.

“Tinawag ako ng Dios sa isang bansang nasa gitna ng krisis, na 
nangangailangan sa pinakamahalaga: Si Jesu-Cristo. Ang krisis sa 
ekonomiya ay anino lang ng pagdurusa ng mga tao na dumaranas 
ng kahirapan dahil sa kakulangan nila sa Dios. Ito ay maliit na bansa 
lang na nasa malaking kontinente na may kaunting oportunidad 
na guminhawa at maraming hamon sa buhay.

Ang aking gawain ay mahalin ang mga tao. Ang aking trabaho ay 
ipahayag si Jesus na ang bungang nakikita ko ay umuudyok sa akin 
na magpatuloy pa. Ang kanilang tradisyong relihiyon ay sadyang 
mga hungkag na paulit-ulit lang. Ang ebanghelyo sa isang banda 
ay nagpapalusog at nagbibigay-saya. Hindi tayo dapat huminto sa 
paghahayag ng mga kamangha-manghang gawa ni Jesus.Nakita 
nating naligtas ang mga kaluluwa at nabago ang mga buhay. 
Pinupuri natin ang Dios, na Siyang patuloy na nagpapala ng ating 
mga buhay at ministeryo.

STOP
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MGA TAGAPANGUNA SA MODERNONG KAPANAHUNAN 

Sa mga araling ito ay nag banggit tayo ng mga ilang mga unang 
misyonero na iniwan ang kanilang bayang sinilangan at tumungo 
sa malalayong lugar na wala pang nangaral ng ebanghelyo. Sila 
ay mga tunay na bayani ng pananampalataya, matatapang na 
hinarap ang mga kahirapan ngunit mga nagtagumpay. Isa sa 
kanila ay si C. T. Studd na nagmula sa isang mayamang pamilya. 
Noong 1883 kinilala siya bilang isa sa pinakamahusay na atleta 
sa England. Siya ay tanyag at tinatangi.

Ngunit sa gitna ng kanyang kasikatan, siya ay tumugon sa tawag 
ng Dios. Tinalikuran niya ang kanyang kayamanan at nagtungo 
sa China, India at ang huli ay sa Africa, kung saan siya ang 
nagpasimula ng pag eebanghelyo sa Congo. Namatay siya sa 

edad na 70 pagkatapos ng maraming taon na 
paglilingkod niya sa mga hindi pa nararating na 
lugar o mga tao. Ang kanyang buhay ay umani 
ng marami para sa pang walang-hanggan sa ma-
lalayong lugar kumpara sa marangyang buhay na 
naibigay ng England sa kanya. Inihayag ni Studd 
ang kanyang silakbo ng kanyang damdamin para 
sa mga kaluluwa nang sabihin niya:

 “May mga kuntento nang namumuhay sa tunog ng simba-
han at kalembang ng kampana. Nais ko namang tumakbo 
sa isang rescue shop na isang yarda ang layo sa impyerno.”

 “Paano ko gugugulin ang pinakamainam na panahon ng 
buhay ko sa pagkakaroon ng pangalan sa mundong ito, kung 
ilang libo kaluluwa naman ang naghihirap araw-araw?”

C.T. Studd



Step 3

Ang Ama ng 
Modernong Missions
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India

William Carey

ANG TAGAPANGUNA SA MODERNONG PANAHON 

Si William Carey, ay ipinanganak noong 1761, siya ay isang 
manggagawa ng sapatos sa kanyang mababang simulain.
Ngayon, siya ay kilala bilang ama ng modern missions. Lumaki 
siya sa isang tradisyonal na simbahan sa England, subalit 
noong panahon ng kanyang kabataan, sa pamamagitan ng 
patotoo ng isang kaibigan, ay naging isang matatag na alagad 
siya ni Jesu-Cristo. Pinag-aralan niya ang biblia na naging 
dahilan upang magkaroon siya ng matinding paniniwala na 
ang bawat mananampalataya ay obligadong maging bahagi 
ng paghahayag ng ebanghelyo sa buong mundo.

Kung ito man ay normal na ngayon. Noong panahon ni Carey, 
hindi nakikita ng mga iglesya ang pangangailangan ng mundo 
sa labas ng kanilang bakuran. Walang mga ahensiya o organ-
isasyon na nagsusugo ng mga misyonero. Sa isang okasyon, 
habang siya ay nangangaral sa mga pastor na maging inte-
resado sa misyon, isa sa kanila ay nagsabi: “Binata, umupo 
ka na lang; kung nais ng Dios na baguhin ang mga pagano, 
gagawin Niya yun nang walang tulong galing sa akin at sa iyo.”

Bilang kasagutan sa ideya na ang “world evangelization” ay 
isang bagay na gagawin ng Dios nang hindi nangangailangan 
ng tulong mula sa tao, sinabi ni Carey: “Kung tungkulin ng 
lahat ng tao na manampalataya sa ebanghelyo... sa gayon 
dapat lang na maging tungkulin din ng mga tumanggap ng 
ebanghelyo na pagsikapang mahayag ito sa lahat ng bansa.”

Sa kabila ng mga hinaharap niyang pagwawalang bahala at 
oposisyon ng ibang mangangaral, hindi siya sumuko.  Sa isang 
okasyon, inihayag niya ang kanyang paniniwala nang sabihin 
niya, “Asahan nyo ang dakilang bagay mula sa Dios; Subuking 
gumawa ng dakilang bagay para sa Dios.” Para kay Carey, ito 
ay hindi lang mga pangungusap para magbigay inspirasyon 
sa iba, kundi ito ay pagiging matapang na ipamuhay ang 
kanyang buhay araw-araw para sa Dios.

Sa kabila ng oposisyon at ng kakulangan sa suporta, noong 
1792, pumunta siya sa India sa loob ng limang buwan na 
paglalakbay. Doon ay nagtrabaho siya habang buhay at hindi 
na bumalik pa sa England, ang bayang kanyang sinilangan.

Sa India, humarap siya sa maraming hadlang; karamda-
man, kahirapan, oposisyon sa kanyang trabaho mula sa 
mga Ingles na namamahala sa pamahalaan ng India, at ang 
kamatayan ng kanyang anak na lalaki at asawa. Hindi natin 
alam paano niya hinarap ang mga trahedyang ito, subalit 
hindi siya sumuko. Sinabi ng mga kaibigan niya; “Anuman 
ang pasimulan ni Carey, tinatapos niya palagi.”

Lumipas ang 7 taon, wala siyang nakita kahit isang naligtas, 
subalit sa taong 1800, habang sinasalin niya ang biblia sa 
wikang Bengali, nakita niya ang kauna-unahang Indiano na 
lumapit kay Cristo. Ang kapatid na ito ay naging kagamit-
gamit sa pag-abot sa iba pa.

Si Carey ay may kahanga-hangang kakayahan na matuto 
ng mga wika. Natutunan niya ang Greek, Hebrew, Latin at 
itinalaga niya ang sarili niya sa pag-aral at pagsalin ng Biblia 
sa iba’t ibang wika na ginagamit sa India, pinasimulan niya 
ito sa Bengali. Noong siya ay namatay, naisalin niya ang Bib-
lia o ang bahagi nito sa humigit-kumulang na 40 iba’t ibang 
wika. Sa buong pagsisikap niya, nagsimula siya na magtayo 
ng print shop upang mailathala ang mga salin ng Biblia. 
Isang araw sinira ng apoy ang karamihan sa mga ito; wala 
siyang iba pang mga kopya. Sa pagharap sa trahedyang ito, 
hindi siya sumuko, kundi siya ay nagpasimulang muli.

Ang mga edukadong tao ay minaliit siya dahil siya ay isang 
manggagawa lang ng sapatos, subalit nang nangailangan 
sila ng isang professor sa mga wika (Bengali at Sanskrit) sa 
isang unibersidad sa Calcutta, inalok nila ang trabahong ito 
sa kanya. Siya ang pinaka kwalipikado sa trabahong iyon 
kahit na wala siyang tinapos na antas sa kolehiyo. Nagturo 
siya doon ng 30 taon, at ang kanyang sweldo ay ginamit 
niya para masuportahan ang gawain ng pagsasalin ng 
Biblia.

Lagi siyang nakipagbaka para sa katarungan ng mga inaapi 
sa kanyang inaring-bansa. Pinaglaban niyang matanggal 
ang kinasanayang “sati”, ang malupit na pagsunog ng bu-
hay sa mga nabalong babae kasama ang kanilang namatay 
na asawa. Ngayon, sa istasyon ng tren sa Serampore kung 
saan siya nagtrabaho ay may dalawang istatwa, ang isa 
ay ang sikat na si Mahatma Gandhi at ang isa naman ay si 
William Carey. Siya ay kinilala bilang ang “Kaibigan ng mga 
India”. Nagtatag siya ng 26 na iglesya, 126 na paaralan 
sa kanayunan, at ang College of Serampore, para sa mas 
mataas na edukasyon ng mga Indiano.

Bago siya namatay noong 1834 sinabi niya, “Wala akong 
kahit isa mang hangaring hindi ako nasiyahan.”

Paglipas ng ilang taon, ang Hindu Mahatma Gandhi ay 
nagsabi; “kung ang mga Cristiano sana ay tunay na ma-
mumuhay ayon sa mga katuruan ni Cristo, na makikita sa 
Biblia, ang lahat sana ng mga Indiano ay mga Cristiano na 
ngayon.”



ISANG NARARAPAT NA EHEMPLO NA DAPAT TULARAN

1. Ano ang damdamin ng iba sa sinabi ni Carey na obligasyon nating dalhin ang ebanghelyo

  sa lahat ng bansa? __________________________________________________________

2. Ang mga mananampalataya ba ngayon ay wala ding malasakit patungkol sa pangan-
gailangan na maabot ang mundo?    Oo o   Hindi o

3. Ano ang argumento na binibigay ngayon bilang mga dahilan para hindi humayo o 

 mag suporta sa mga humahayo? _____________________________________________

 _________________________________________________________________________

4. Si Carey ay isa lamang gumagawa ng sapatos na walang formal na pagsasanay, ngunit 
ginamit siya ng Dios sa isang gawain na nangangailangan ng pag-aaral at karunungan: 
ang pagsasalin ng Biblia.  Naniniwala ka ba na ang Dios ay gumagamit pa rin ng mga 
taong katulad niya?  Oo o  Hindi o

 Sa iyong opinyon, ano ang ilang mga kailangan para maging isang misyonero?

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

5. Ano ang mga katanginan ni Carey na nakatulong sa kanya para maharap niya ang mga

  paghihirap na naranasan niya sa India? ________________________________________

 __________________________________________________________________________

6. May ilang nagsabi na para kay Carey ang kapakanan ni Cristo ay importante sa pagku-
kumpara, na ang kailangang sakripisyo ay walang halaga. Umaayon ka ba dito? Bakit?

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 Pag-isipan ang mga sumusunod: “Ang tanging karapatan na mayroon ang Cris-
tiano ay ang isuko ang kanyang mga karapatan”. Oswald Chambers

7. Ang lahat ba ng mga misyonero ay kailangang maghirap katulad ng naranasan ni Carey 
at ng iba pang mga nagpasimula o iba na ngayon kaysa dati? Ang trabaho ba ng mga 
naunang misyonero ay pareho lang sa mga ginawa ng mga misyonero ngayon?

 __________________________________________________________________________

MGA BUHAY NA NAGBIBI-
GAY INSPIRASYON

Ang talambuhay 
ng mga unang 
misyonero ay nag-
bibigay inspirasyon. 
Humanap ka ng 
mga aklat o mag 
search sa internet 
upang mapag-

aralan ang tungkol sa buhay 
ng mga sumusunod:

Hudson Taylor
Jim Elliot
Nate Saint
William Carey
Robert Moffat
C.T. Studd
Amy Carmichael
Mary Slessor
David Livingstone
John Wesley
Francisco Pensotti

LUMALAGONG MATATAG

Basahin Mga 
Gawa 15-21

Kabisaduhin
Gawa1:8 

“Subalit tatang-
gap kayo ng kapangyarihan 
pagbaba sa inyo ng Espiritu 
Santo, at kayo’y magiging 
mga saksi ko sa Jerusalem, sa 
buong Judea at sa Samaria, at 
hanggang sa dulo ng daig-
dig.”

 Para sa karamihan, hindi naman ganoon naging mahirap sa kanila, pero kahit sa ngayon may mga ilang tinawag upang 
tumungo sa mga lugar na tinatanggihan pa rin ang ebanghelyo, at ang gawain doon ay napakahirap. May ilang katulad ni 
Carey, ngunit ginagamit pa rin ng Dios ang sinuman na magsasabi, “Narito ako Panginoon. Isugo Mo ako.”

8. Ang tema ni Carey ay ang “Asahan nyo ang dakilang bagay mula sa Dios; Subuking gumawa ng dakilang bagay 
para sa Dios.” Paano maging kakaiba ang iyong buhay ngayon kung ikaw ay mamumuhay katulad ng pagkakaroon ng 

 ganitong tema? __________________________________________________________________________________________

9. Ano ang ilang mga “dakilang bagay” ang inaasahan mo mula sa Dios ngayon? ____________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

10. Bakit may mga ilan na katulad ni Carey na may sobrang pananampalataya, subalit ang karamihan ng mga tao ay tinitingnan

  na imposibleng mangyari ito?  ______________________________________________________________________________

11. Kung hindi ka umaasa sa dakilang bagay, susubok ka bang gumawa ng isang bagay na dakila?  Oo o   Hindi o 
 Kung wala kang malalaking layunin, nais mo bang gumawa ng ilan ngayon?  Oo o   Hindi o
 Kung hindi ka susubok gumawa ng dakilang bagay, makakakita ka ba ng mga dakilang bagay?  Oo o  Hindi o

 Maaaring hanggang ngayon ang pananampalataya mo ay mahina pa rin, ganunpaman, si Cristo ay patuloy sa Kanyang 
pangako na hindi Niya tayo iiwan o pababayaan man. Sumulat ng ilang mga dakilang bagay na inaasahan mong gagawin

  ng Dios simula sa araw na ito.  _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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ANO ANG KAILANGAN PARA SA KALIGTASAN NG LAHAT NG MGA BANSA?

1. Ipinaliwanag ng Roma 10:13-15 ang “bakit” ng missions. Dito ay makikita natin 
ang lohikal na pagsulong na humahantong sa kaligtasan. Inihayag ni Pablo. Ang 
lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas.” Basahin ang mga 
talata at bigyan ng espesyal na atensyon sa paggamit ng salitang “paano” na 
tumutukoy sa pagdugtong ng mga kailangang mangyari para maligtas.

 v. 14 “paano sila tatawag kung hindi naman sila _______________________sa

  kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila ____________________ 

 ng tungkol sa kanya? At paano sila makakarinig kung walang  _____________

 __________________________________________?” 

 Dito ay makikita natin ang puso ng missions. Upang tumawag sila sa Panginoon 
kailangan nilang sumampalataya, at upang sumampalataya kailangan nilang 
makarinig, at upang makarinig kailangang may mangaral sa kanila. Hindi magi-
ging Cristiano ang isang tao kung mamumuhay silang walang alam, naniniwala 
sa mga pamahiin, kasinungalingan at sa mga tradisyon ng tao.

 Hindi nila madidinig ang katotohanan kung walang magbabahagi sa kanila ng 
Salita ng Dios. Ang Makapangyarihang Dios ay pwedeng pumili ng anumang 
paraan para mahayag ang ebanghelyo, sa pamamagitan ng mga anghel o tinig 
mula sa langit, subalit ninais Niyang gamitin ang mga tao upang ibahagi ito.

2. Sa natutuhan mo sa Step 1, kanino ibinigay ng Dios ang pribilehiyo na ibahagi

  ang Salita? _________________________________________________________

3. Ipinagpatuloy ng Roma 10:15 ang pagsulong, “At paano makakapangaral 

 ang sinuman kung hindi naman siya ________________?  Sino ang nagsusugo 

 sa mga misyonero? __________________________________________________

 Dalawang bagay sa pagsugo ng mga misyonero (Gawa 13:1-3):

• Ang Dios ang tumatawag at nagsusugo sa kanila.

• Ang iglesya ay sinusugo sila, inaatasan sila, pinalalakas, ipinapanalangin 
at sinusuportahan sa pananalapi at iba pang mga kailangan.

4. Paano inilarawan ng Roma 10:15b ang mga naghahayag ng ebanghelyo? 
______________________________

 Nakakatuwa kung paanong ang “paa” ay nabanggit. Ang misyonero ay ang 
tao na ang paa ay dinadala siya sa malalayong lugar. Kailangan nating hu-
mayo sapagkat ang mga naliligaw ay hindi lalapit sa atin; sa katunayan nga, 
karamihan ay mga walang pakialam o tumatanggi pa. Sa kadahilanang ito 
kailangan natin silang katagpuin kung saan sila nandoon, pag-aralan ang ka-
nilang wika, kultura, at makuha ang kanilang tiwala. Ang missions ay pakiki-
salamuha sa iba’t ibang kultura.

Step 4

Paano Sila Makaririnig?

“Huwag mong panatiliing nakahalukipkip ang iyong 
mga kamay kung ang Tagapagligtas ng sanlibutan ay 

namatay nang nakabukas ito.” José Luis Prieto
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ANG MISSIONS AT
ANG DAKILANG TAGUBILIN 
Mateo 28:18-20

• May kapamahalaan tayong dalhin 
ang mensahe. Si Jesus na nag-atas 
sa atin ay ang may kapamahalaan sa 
lahat sa ng bagay sa langit at sa lupa 
man. Walang sinuman, pamahalaan, 
relihiyon, o kahit si Satanas ang 
makaka-agaw ng karapatang ito.

•  Ang layunin ng tagubiling ito ay ang 
gumawa ng alagad na mga lalaki at 
mga babae, na susunod kay Cristo sa

 bawat hakbang na kanilang gaga-
win. 

•  Ang mensahe ay para sa lahat ng 
bansa. Kung saan naroon ang mga 
naliligaw ng landas.Walang bansa 
o mga tao na hindi kabilang dito. 
Kahit sila ay malayo o mahirap 
puntahan, o kahit hindi nila mau-
nawaan ang wika o ayaw man 
natin ang kanilang kultura. 

•  Kailangan nating pumunta. Hindi 
sila makakarinig kung hindi tayo 
pupunta. Hindi natin maaabot ang 
mundo kung hindi natin tatawirin 
ang mga hangganan at iwanan ang 
ating mga lugar ng kaginhawahan.

•  Sa pamamagitan ng bautismo, 
ang bagong mananampalataya ay 
naghahayag ng kanyang patotoo 
na iniiwan na niya ang dati niyang 
buhay at tradisyon upang sumunod 
kay Cristo. 

•  Pagtuturo: Ang bagong mana-
nampalataya ay kailangang 
alagaan. Ang layunin ay hindi para 
punuin ang kanilang mga ulo, 
kundi turuan sila paano sumunod 
sa mga utos ng Dios. 

•  Hindi tayo nag-iisa. Si Cristo ay 
kasama natin araw-araw, sa lahat 
ng lugar kahit pa ito ay umabot sa 
dulo ng daigdig. 



5. Ano ang dalawang bagay na nabanggit sa Roma 10:17 na mahalaga upang magkaroon

  ng pananampalataya na humahantong sa kaligtasan? ___________________________    

 _________________________________________________________________________ 

 Hindi lang mahalaga na makinig, kundi dapat ang marinig nila ay ang Salita ng Dios. 
Bawat misyonero, anuman ang kanilang ginagawa ay dapat malinaw na maihayag 
nila ang mensahe ng Biblia (ang ebanghelyo). Ang Biblia ay ginagamit ng Dios para 
magbunga ng panampalatayang nagliligtas, hindi ang ating mga salita, pakikipag-
argumento, o mga talento.

 Ang Efeso 6:17 ay tinawag ang Biblia na Espada ng Espirito. Ang Biblia ay ginagamit 
na sandata para pang opensa at depensa. Ito ay prumoprotekta sa atin. Ito rin ay 
may supernatural na kapangyarihang atakihin ang pwersa ni Satanas na direktang 
bumubulag sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang kultura at mga makamundong 
tradisyon at pinababayaan sila sa kadiliman. Ang Biblia ay humihipo ng puso.

6. Sa liwanag ng iyong nakita sa Roma 10, ano ang naiisip mo sa sinabi ni John Piper? 
“Humayo, magsugo, o sumuway ka.” Tama ba siya? Mayroon pa bang pagpipiliang 

 gawin na lang maliban sa paghayo, pagsugo, o pagsuway?  ______________________

 _________________________________________________________________________

 Sa katapusan ng Aklat ng mga Gawa, ang buong mundo ay hindi pa na-ebanghelyo. 
Pagkakataon naman natin na ipagpatuloy ang natapos nila. Sa araling ito, makikita 
natin kung paano ang Dios ay tinatawag ang iba na humayo sa malalayong lugar 
at ang iba naman ay manatili at sumuporta sa mga humahayo at ginagagawa ang 
adhikain ng world missions.

 Sa huling pahina ay nakita natin ang summary ng Dakilang Tagubilin na 
 iniwan sa atin ni Cristo. Mag-ukol ng panahong pag-aralan pa ito ng may 
 pagmamalasakit.

7. Sa Mateo 9:36-37 makikita natin ang kahabagan ni Jesus para sa karamihan dahil sila

  ay mga nanlulupaypay, litong-lito at nagkalat na parang _________________________

 ________________________. Sinabi Niya na napakaraming ________________ngunit 

 ang mga mang-aani ay _________________. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na 

 ________________________________________________________________________.

8. Sa iyong opinyon, kung sagana ang aanihin, bakit kakaunti ang mga 
mang-aani? Isulat mo ang kahit 4 na mga dahilan bakit kakaunti 
lang ang mga misyonero na umaabot sa mundo para kay Cristo.

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 Parang ang mga mananampalataya ngayon ay mga bulag, nabubuhay sa kani-knilang 
sariling mga mundo nang hindi nakikita, o nagmamalasakit sa pangangailangan ng 
mundong walang Cristo. Ngunit ang ganitong sitwasyon ay hindi na dapat manatili 
sa ganitong lagay. Ang Dios ay tumatawag ng mga manggagawa na matatapang at 
nagnanais na humayo. Tayong lahat ay responsable para sa world missions. Ang iba 
ay hahayo bilang misyonero (maaaring panandalian lang o pang-matagalan) Ang iba 
naman ay nagtatalagang ipanalangin, suportahan sila sa pinansyal at palakasin ang 
mga misyonero na nasa ibang mga lugar.

 Sa susunod na aralin, makikita natin ang ibang mga dahilan ng kakulangan sa mga 
manggagawa at tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito.

ANG TAWAG

“Hindi ako 
tinawag”
“Yan ba ang 
sinasabi mo?

Siguro dapat sabihin mo ay 
“hindi ko narinig na tina-
tawag ako?

Ilagay mo ang iyong tenga sa 
biblia at pakinggan mo Siya 
na inuutusan ka Niya na hu-
mayo at hatakin sa apoy ang 
mga makasalanan, manan-
gis ang iyong puso para sa 
sangkatauhan, at pakinggan 
mo ang kanilang pagsigaw 
ng “tulong”. Humayo ka 
at tumayo ka sa pintuan ng 
impyerno, at pakinggan mo 
ang kanilang pagsigaw na 
puntahan mo ang bahay ng 
kanilang ama at himukin mo 
ang kanilang mga kapatid at 
mga katulong at amo nila na 
huwag nang pumunta sa im-
pyerno. Pagkatapos, humarap 
ka kay Cristo at ayon  sa kan-
yang kahabagan ay magsabi 
kang “susunod ako”. - sabi-
hin mo sa kanya na sasama 
ka ng buong puso’t kaluluwa 
at katawan sa paglaganap ng 
Kanyang kahabagan sa bu-
ong mundo.” William Booth

LUMALAGONG
MATATAG

Basahin ang 
Mga Gawa 22-28

Kabisaduhin
Roma 10:14-15

Paano naman sila tatawag 
sa kanya kung hindi sila 
sumasampalataya? Paano sila 
sasampalataya kung wala pa 
silang napakinggan tungkol 
sa kanya? Paano naman sila 
makakapakinig kung walang 
mangangaral sa kanila? 15At 
paanong makakapangaral 
ang sinuman kung hindi siya 
isinugo? Tulad ng nasusulat, 
“O kay gandang pagmasdan 
ang pagdating ng mga may 
dalang Magandang Balita!”
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Step 5

 Bakit Kulang ang 
mga Misyonero?

PAANO SAGUTIN ANG MGA NAGSASABING... 

1. “May mga ibang gagawa na ng trabaho.” Kung ganito ang kaisipan ng lahat, sino na ang hahayo? Paano na sila 

 makakarinig?  ___________________________________________________________________________________________

Pag-isipan at Pag-usapan:

• “Anong bahagi sa salitang humayo ang hindi mo maintindihan?” Robert Suhonen

• “Hindi tayo dapat magtanong, Ano ba ang mali sa mundo? Sapagkat ang pagsusuring iyan ay naibigay na. Bagkus, 
dapat ang itanong natin Ano ang nangyari sa asin at ilaw?” John Stott

• “Kailangan mong humayo o magpadala ka ng kapalit mo.” Oswald J. Smith  Ano sa tingin mo ang ibig niyang sabihin  

 sa “magpadala ka ng kapalit mo”?  ______________________________________________________________________

2. Andaming pwedeng gawin sa sariling komunidad natin para magsugo pa tao ng mga tao at resources natin sa 
malalayong lugar.”

 Paano mo sasagutin ang pagtutol na ito sa liwanag ng Gawa 1:8? Mabibigyan ba natin ng katwiran ang balewalain na lang

  ang ibang bahagi ng mundo? _______________________________________________________________________________
 Ang utos ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Hindi ito isang katanungan na dapat ba akong sumuporta sa mga minis-

teryo lang dito o sa ibang bansa. Ang ating trabaho ay suportahan pareho.

•  Kung inisip ng mga unang Cristiano ang ganitong bagay, ang ebanghelyo ay hindi nakarating sa ating bansa.

•  Makakaasa ba tayo sa pagpapala sa ating lokal na ministeryo kung tatanggi tayong kilalanin ang bahagi natin sa pag-abot 
sa buong mundo? ________ Bakit? ____________________________________________________________________

•  “Kung may pangitain kang abutin ang iyong kapitbahayan, ang iyong lungsod, o kahit ang buong Pilipinas, Magalak ka! 
Nakikita mo ang puso ng Dios para sa 1.4% na populasyon ng mundo... Tumayo ka at palawakin mo ang iyong pananaw 
sa buong puso ng Dios para sa lahat ng sulok ng daigdig, at makikila mo ng higit pa ang Dios mo.” Bob Sjogren

• May mga iba namang gagawa ng trabaho.

•  Ako ay simpleng tao lang na walang anumang kakaya-
han. Hindi ako mangangaral at mahiyain pa ako. Kaya 
hindi ako pwede dyan.

•  Tiyak na hindi ako matututo ng wikang banyaga o 
makaka-angkop ako sa ibang kultura.

•  Hindi ko iniisip na mabubuhay ako pag hindi ako kum-
portable. Takot ako sa insekto, sa sakit, at sa mga 
bagong uri ng pagkain.

• Interesado ako pero hindi ko alam paano ako makakatu-
long. Ang laki ng trabaho na nakikita kong imposible ko 
itong magawa.

• Matanda na ako, isugo nyo na lang yung mga bata pa.

•  Kulang sa pera. Ang misyonero kahit kailan hindi nagka-
roon ng kasapatan. Wala namang gaanong suportang 
binibigay ang iglesya.

•  Andaming pwedeng gawin sa sariling komunidad natin 
para magsugo pa tayo ng mga tao at resources natin sa 
malalayong lugar.

•  Ang mga hindi pa naaabot na mga tao tulad ng mga 
Muslim ay matitigas. Hindi nila pinapayagan ang 

 pangangaral ng ebanghelyo.

•  Gusto kong sumuporta sa misyonero, pero kailangan 
kong ibigay lahat ng offering ko sa iglesya. Wala ng 
natitira para sa missions.

ANG SINASABI NG ILAN  

Maraming mga dahilan kung bakit kulang sa interest para sa world missions at ang kakulangan sa mga misyonero, at marahil 
ang ilan sa mga pangkaraniwang dahilan ay kinakatawan ng mga komentong lagi nating naririnig: 
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Much work but 
so few workers

MARAMING AANIHIN NGUNIT 
KAUNTI ANG MANG-AANI?

 Maraming aanihin 
 ngunit kaunti ang
      mang-aani?



Pag-isipan at pag-usapan:

•  “Hindi tinatawag ng Dios ang mga kwalipikado, Ginagawa niyang karapat-dapat ang sinumang tawagin Niya.” 
 A. W. Tozer

•  Habang ini-interview ni Hudson Taylor ang isa lang ang paa, tinanong niya ito bakit gusto niyang maging misyonero 
sa China ganung may kapansanan siya. Sumagot ang lalaki, “dahil ang mga may dalawang paa ay ayaw pumunta.” 
Dahil doon, siya ay pumasa at pinadala sa China.

4. “Walang pera sa missions. Napakahirap kumuha ng suportang kailangan para makahayo.”

  “Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan Niya na nagbibigay lakas sa akin” (Filipos 4:13). Ang talatang ito ay 
laging ginagamit upang kumpirmahin ang kapangyarihan ng Dios sa ating buhay pero hindi napagtatanto na ang kon-
teksto na ginamit ni Pablo dito ay patungkol sa pera. Pinatunayan ni Pablo, “Naranasan ko na ang maghikahos; narana-
san ko na rin ang managana; natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang 
mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap.” (v.12)

 Sa kadahilanang ito na si Pablo ay isang misyonero na sumulat sa mga mananampalataya na nagpapadala sa kanya ng 

 suportang pinansyal, ano ang pangako sa Filipos 4:19? _________________________________________________________

 Ang pangakong ito ay para sa mga misyonero at sa mga sumusuporta sa mga misyonero. Kahit maraming kahirapan sa 
pagkuha ng suporta, Ang Dios ay laging tapat sa mga nagtitiwala at naghihintay sa Kanya na magbigay ng kanilang pan-
gangailangan. Huwag kang mag-alinlangan, maniwala ka sa mga pangako Niya, hindi sa mga kasinungalingan na nagsasa-
bing “walang pera sa missions.” Si Satanas ay hinehele ang mga mananampalataya at mga iglesya sa paniniwala na hindi 
sasapat ang kanilang pera sa mga gastusin nila kung sila ay magbibigay pa sa missions. Kahit ito pa ay magiging dahilan ng 
malaking sakripisyo, Ang Dios ay laging magbibigay sa iyo ng mga pangangailangan ayon sa Kanyang masaganang biyaya.

 Pag-isipan at pag-usapan:

•  “Ang kalooban ng Dios ay hindi ka dadalhin sa lugar kung saan ang biyaya ng Dios ay hindi makararating.” Jim Elliot

•  “Dumepende ka sa pangako Niya. Ang gawain ng Dios na ginawa sa Kanyang paraan ay hindi magkukulang sa supply 
ng Dios. Napakatalino Niyang Dios, kaya hindi Niya bibiguin ang kanyang layunin nang dahil lang sa kakulangan sa 
pondo...”  Hudson Taylor

• “Sinasabi ng tao, Panginoon, dagdagan Mo ang aming pananampalataya, Hindi malaking pananampalataya ang kai-
langan mo, kundi ang pananampalataya sa Dakilang Dios.”Hudson Taylor

5. “Dapat magbigay lang tayo sa ating sariling iglesya.” Ano ang sinabi ni Pablo tungkol sa mga kaloob para sa mga 

 misyonero? Filipos 4:15-19   _____________________________________________________________________________
 Himukin mo ang iyong iglesya na magbigay sa missions tulad ng mga mananampalataya sa Filipos.

6. “Matanda na ako para humayo pa”. Ang isa sa mga epektibong misyonero na kilala ng sumulat nito ay ang humayo 
para sa Africa nang pagkatapos niyang maging 50. At may isa pa na humayo sa edad 70. Pareho silang namumunga ng 
mabuting bunga.

.   

3. “Kailangan ng espesyal na talento para maging isang misyonero; at hindi ko inisip 
na papasa ako. Isang ordinaryong tao lang ako at mahiyain. Hindi ko kaya ang 
mangaral o mag-ebanghelyo.” 

 Naghayag din ng parehong saloobin si Moses ayon sa Exodo3:11-12. “Sino ako para 
pumunta kay Faraon at ilabas ang mga Israelita sa Egipto? Paano sinagot ng Dios ang 

 kanyang mga alalahanin? v.12  _______________________________________________

 Ano ang sinabi ng 2 Corinto 4:7 tungkol sa ating mga limitasyon?  _________________

 __________________________________________________________________________

 Pag-isipan ang mga sumusunod: “Ginagamit ng Dios ang mga mahihina at nanlalata 
upang sumandig sa Kanya.” Hudson Taylor

 Anong espesyal na talento ang kailangan para maging isang misyonero? ____________

 __________________________________________________________________________ 

 Pwedeng gamitin ng Dios sinuman. Ang kailangan ay hindi talento kundi pananampalataya, 
takot sa Dios, pagpapasakop, at pag-ibig sa tao. Higit pa roon, hindi lahat ng misyonero 
ay ginugugol ang kanilang panahon sa pangangaral; napakaraming paraan pa tulad ng, 
pagtatayo, paggagamot, pagtuturo, pangangasiwa, at marami pang iba.

SIYASATIN

Ano ang mga paniniwala ng 
sumusunod na mga relihiyon?
Islam, Hinduism, Buddhism. 
Siyasatin at maging handa sa 
summary sa ibang papel.

LUMALAGONG
MATATAG

Uliting basahin 
ang Mga Gawa 1-7

Kabisaduhin Filipos 4:19
At buhat sa hindi mauubos na 
kayamanan ng Diyos, ibibigay 
niya ang lahat ng inyong 
kailangan sa pamamagitan ni 
Cristo Jesus.
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STOP

Step 6

Posible o Imposible?

ISANG IMPOSIBLENG GAWAIN?

Maraming naniniwala na ang pagiging isang misyonero ay napakahirap, dahil ito ay may kaakibat na sakripisyo at kahirapan. 
Naniniwala sila na ito ay importante at mahalaga basta may ibang mga gumagawa pa nito. Sinasabi nilang ang mga bagay 
tulad ng:

•  “Hindi ko kayang mabuhay sa kahirapan, o makibagay sa bagong kulturaI, o mag-aral pa ng ibang wika. 
Takot ako sa mga insekto, sa mga sakit at mga bagong pagkain.”

•  “Ang mga lahing hindi pa naaabot tulad ng mga Muslim ay napakahirap abutin dahil sila ay tumatanggi. 
Maraming mga lugar pa na pinagbabawalan nila ang pangangaral ng ebanghelyo.”

Marahil si Pablo at ang iba pang mga apostol ay hindi rin nila ginusto ang mga kahirapang pinagdaanan nila. Ang paglalak-
bay sa malalayong lugar, pagkain ng mga pagkaing hindi nila kilala, ang pakikitungo sa mga tao o iba’t ibang kultura na may 
matitigas na puso, dinanas nila ang mapagkamalian, at nakulong pa sila o nabugbog, ganunpaman, nagpatuloy pa rin sila. 

1. Ikinuwento ng Gawa 5 ang mga unang araw nang sila Pedro at Juan ay nakulong dahil sa pangangaral ng ebanghelyo
 (v. 17-19). Pagkatapos na sila ay makalaya mula sa kulungan sa pamamagitan ng anghel, tumanggi silang matakot bag-

kus nagpatuloy pa rin sila sa pangangaral. (v. 20-21). Paano nila sinagot ang mga namumuno na nag-utos sa kanilang 
tigilan na ang pangangaral?  Gaws 5:28-29

 _______________________________________________________________________________________________________

2. Basahin ang Gawa 5:40-41. Pagkatapos na sila ay hinagupit at pagbantaan, nilisan nila ang lugar nang _______________ 
dahil ibinilang sila ng Dios na kaparat-dapat sa kalwalhatian sa pagtitiis nila nang dahil kay Cristo, Pagkatapos ba nito ay

  huminto na sila sa pangangaral? __________  Ano ang kanilang ginawa? v. 42  ___________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________  

3. Sa Step 2 nakita natin kung ano ang nangyari nang si Pablo ay nangaral sa Iconium, Lystra at Derbe (Gawa 14). Sa una, 
marami ang nagbagong-loob, ngunit dumating ang oposisyon mula sa mga relihiyosong tradisyonalista at kailangang 
lumisan si Pablo sa katabing bayan. Ano ang sinasabi ni Pablo tungkol sa paghihirap sa mga nasa mission field ngayon? 

 2 Timoteo 1:8 __________________________________________________________

 2 Timoteo 1:12   ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 2 Timoteo 2:3  __________________________________________________________ 

4. Ano ang nag-udyok kay Pablo na magpatuloy sa kabila ng pinagdaaan niyang mga pag-uusig?

 2 Timoteo 2:9  _______________________________________________________________________________

 2 Timoteo 2:10  ______________________________________________________________________________

 Sino ang mga “hinirang”? _____________________________________________________________________
 

   Totoong marami ang tumutuligsa sa ebanghelyo subalit isipin mo ito:  ”One man with God is always a 
   majority.” o “Ang isang tao kasama ang Dios ay laging nakakarami.” John Knox

“Asahan ang dakilang bagay mula sa Dios; Subuking 
gumawa ng dakilang bagay para sa Dios.”  William Carey



Hindi ito katanungan kung gaano 
kahirap ang trabaho, kundi kung 
ang ating Dios ba ay ang Kataas-
taasan o hindi. Dapat na maging 
tanong natin ay: “Gaano kalaki 
ang ating Dios?” 

Nagkakagulo ang mga bansa; 
Bumabagsak ang mga kahar-
ian. Sa sigaw ng Dios, ang 
mga tao sa mundo ay parang 
matutunaw sa takot. Kasama 
natin ang Panginoon ng hukbo 
ng kalangitan. Ang Dios ni Ja-
cob ang ating kanlungan. Mga 
Awit 46:6-7

MGA PANGUNAHING 
RELIHIYON SA MUNDO

Ayon sa pag-aaral noong 2010 
ng Pew Forum (base sa popula-
syon ng mundo sa 6.9 bilyon), 
ito ay ang mga sumusunod:

Christians  2,173,180,000 o 
31% ng populasyon ng mundo.  

50% Catholics 
37% Protestant 
12% Orthodox

Muslims  1,598,510,000 
o 23% ng populasyon ng 
mundo..  

87-90% Sunni, 
10-13% Shi’a.

No religion 1,126,500,000  
16% ng populasyon ng mundo.  
Ito ay ang mga ateista, agnos-
tiko o ang mga ayaw maging 
bahagi ng anumang relihiyon.

Hindus 1,033,080,000 or
15% ng populasyon ng mundo. 
Karamihan nito ay naninirahan 
sa India.

Buddhists  487,540,000 or
7% ng populasyon ng mundo. 
Kalahati nito ay mga naninira-
han sa China.

LUMALAGONG
MATATAG

Basahing muli 
ang Gawa 8-14

Kabisaduhin ang Gawa 5:29

“Ang Dios ang dapat naming 
sundin, at hindi ang tao.” ASND
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KAILANGAN MO BANG MAGING “SUPER” CHRISTIAN 
PARA MAGING ISANG  MISYONERO?

Bagaman nangangailangan ito ng pagsasakripisyo, ang buhay ng isang modernong 
misyonero ay hindi kasing hirap o kasing drama ng mga naunang naging mga misyonero. 
Ang pang araw-araw na buhay nila ay pangkaraniwan na lang din tulad sa kanilang saril-
ing bansa o pinanggalingan. Hindi lahat, ngunit karamihan sa mga misyonero ngayon ay 
namumuhay na sa mga ciudad, at mga pangkaraniwang bahay, na gumagawa ng mga 
normal na bagay na lang.

Anumang abilidad meron sila sa kanilang bahay ay magagamit ng Dios sa mission field. 
Ang tipikal na mga gawain ngayon ay iba-iba, halimbawa:

 Evangelism Bible translation Men’s and women’s ministries
Discipleship Youth ministry Office and computer work
Teaching Video production Computer tech support
Preaching Children’s ministry Music and artistic work
Hospitality Graphic design  Doctors and Health workers
Administration Teaching missionary kids Proyekto ng Komunidad 
Teaching languages Christian education  Literature (pagsusulat at distribusyon)
Construction, Mechanics, Electrical work 
Ministry para sa mga preso at  mga drug addict 
Ministeryo sa mga biktima ng domestic violence o sex trade.

5. Ano ang masasabi mo sa mga taong nagsasabi na: “Interesado ako, ngunit ang ga-
wain ay napakalaki. Makakagawa ba ako ng kaibahan? Parang ito ay imposible.”

 __________________________________________________________________________

6. Sino ang responsable na hipuin ang puso ng mga di-mananampalataya? ____________

 __________________________________________________________________________

 Hindi tayo tinawag ng Dios para iligtas ang sanlibutan kundi tinawag niya tayo para 
ipangaral ang ebanghelyo at hayaan ang Banal na Espirito na gawin ang trabaho Ni-
yang kumbinsihin sila. Ano ang trabaho ko? Ako ay maging tapat at itiwala ang resulta 
sa Kamay ng Dios...  

 
MAHIRAP... SUBALIT SULIT NAMAN  

Mahirap pero hindi napakahirap. Ang pagiging misyonero ay may kaakibat na pakikip-
agbaka upang makibagay sa bagong kultura, mag-aral ng bagong wika, kumain ng mga 
bagong pagkain. Pagkatapos na maglingkod ng maraming taon sa Latin America, sinabi 
ng isang misyonero:

 Nakatagpo kami ng mga taong kakaiba sa amin pero napaka espesyal nila.Pinakitaan 
nila kami ng pag-ibig at minahal namin sila. Nabuo ang mga espesyal na pakikipag-
kaibigan na hanggang ngayon ay nagpapatuloy.  Higit sa lahat, nakita namin kung 
paanong ang kamay ng Dios ay nagbabago ng mga buhay, minsan malaking pagba-
bago. Maraming mga pagsubok, pero mas marami ang pagpapala. 

 Oo, tunay ngang mahirap, ngunit isa itong malaking pakikipagsapalaran. Maraming 
gabing hindi kami makatulog dahil sa mga lamok, pero hindi naman gano’n karami. 
May mga pagkakataon na binibigyan kami ng pagkaing hindi pa namin nasubukang 
kainin, pero paano kami magrereklamo kung ibinigay nila ang pinakamainam nang may 
pagmamahal? Napakasarap ng mga mangga, papaya, minatamis, at tamales. Sobrang 
nagpapasalamat kami sa Dios sa mga bagay na ipinaranas Niya sa amin. Maaari mong 
tingnan ang mga bagong bagay nang may takot o may pusong makipagsapalaran. 
Sa aming bansa, hindi kami nakakita ng mga pawikan na nangingitlog, o nakatulog 
sa duyan habang naririnig ang hiyawan ng mga unggoy.

 Ang patotoo ng maraming misyonero ay maibubuod sa mga salita ni Pablo: “Sa kanya 
na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagi-
tan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa kanya ang kaluwalhatian sa 
pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! Amen.” Efeso 3:20-21 
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Step 7

Ang Hamon ng mga hindi-
naaabot na grupo ng mga tao.

Kahit na ang malaking bahagi ng populasyon ng mundo ay 
mga Cristiano, nasa 25% lang ang mga evangelicals dito 
na nananampalataya kay Cristo bilang natatangi at sapat na 
Tagapagligtas. Anong implikasyon ang ipinapakita nito sa 

iyong bansa na tinitirhan? _____________________________

____________________________________________________

ANG PAG-ACCESS

Sa level ng buong mundo, ilang mga tao ang may access sa 
ebanghelyo? Sa maraming lugar ang mga di-mananampalataya 
ay may access sa ebangehlyo dahil sa pagkakaroon ng mga 
iglesya, Biblia, at mga mananampalataya na nagbabahagi 
ng ebanghelyo. Kung gusto nilang makarinig at malaman ito 
maraming paraan para sa kanilang marinig ang ebanghelyo. 
Ngunit sa taong 2013 mga 41% ng mundo ang walang access 
sa ebanghelyo. Ibig sabihin nito wala pang mga Biblia o sapat na 
bilang ng mga Cristiano sa kanilang lugar na makakapagbigay 
ng epektibong patotoo sa kanila.

MGA TAONG HINDI PA NAAABOT: ANG 10-40 WINDOW

Bagaman ang buong mundo ay nangangailangan pa ng ebang-
helyo, may mga lugar na lubhang hindi pa na eebanghelyuhan. 
May bahagi sa mundo sa pagitan ng 10 at 40 degrees north 
latitude na tinatawag na 10-40 Window. Ito ay kinokonsiderang 
“sinturon ng paglaban” kung saan ang mga naninirahan ay 
hindi pa nakakarinig o tumutugon sa ebanghelyo.  Ang mga 
bansa sa 10-40 Window ay pinagbabawalan ang pangangaral 
ng ebanghelyo, at may matinding pag-uusig ang mga Cristiano 

sa mga lugar doon. Noong 2013 may mga 2 bilyong tao sa 
window ang walang sapat na kaalaman kung paano tanggapin 
si Cristo.

Tinatayang mga higit-kumulang 2/3 bahagi ng populasyon 
ng mundo ang naninirahan sa 10-40 Window. Ito ay tahanan 
ng maraming mga Muslim, Hindu at mga Buddhist at ng mga 
walang relihiyon, tulad ng mga ateista sa China. Mayroon ding 
grupo ng mga Jews at mga animista. Ito ay lugar ng pamumuhay 
sa kahirapan at pagkagutom.

Kahit na ito ay lugar na ang ebanghelyo ay tinatanggihan, ito ay 
lugar pa din ng malaking oportunidad para sa matatapang na 
hahayo doon at ibabahagi si Cristo sa kanila. Sa pangkalahatan, 
sa mga lugar na ito, ang mga manggagawa ay kumikilos nang 
patago bilang mga “misyonero” sila ay humahanap ng paraan 
para makapaglingkod sa mga tao at gamitin ang pagkakataong 
ito na maging modelo upang mabahagi ang kanilang panan-
ampalataya.

ANG PAGSALIN NG BIBLIA 

Maraming mga grupo na nagtalaga sa pagsalin ng Biblia. Narito 
ang ilang mga tala na nakuha ng Wycliffe Global Alliance noong 
2015:

• May higit-kumulang na 7,000 wika sa buong mundo.

• Ilang mga bahagi sa Bible ang mayroon na higit sa 1,045 
wika, 2,932 wika ay may mga Kasulatan.

• Ang Bagong Tipan naman ay umiiral sa 1,333 na wika (663 
milyong tao ay mayroon ng Bagong Tipan sa kanilang mga 
wika).

• Ang buong Biblia ay umiiral sa 554 na wika ganunpaman, 
may 1.5 na bilyong mga tao ang wala pang Buong Biblia sa 
kaninang unang wika.

• 4.9 na bilyong mga tao ang mayroong Biblia sa kanilang 
inang wika.

• Ang Jesus film ay umiiral sa 1,370 na iba’t ibang wika.

Ang mga istatistikang ito ay dapat maghimok sa atin tuwing 
maiisip natin ang ilang libong mga tao na nagtalaga ng kanilang 
buhay sa pagsalin ng Biblia. Kasabay nito ay mahamo tayong 
tapusin ang gawain ito upang marami pang mga tao ang mag-
karoon ng kanilang Biblia sa kanilang inang wika.

• May 2,267 na wika sa higit 130 na mga bansa kung saan 
ang pagsalin sa Biblia ay naisagawa na.

• 180 milyong tao na higit-kumulang 1,800 na wika ang kai-
langan pang maisalin ang Biblia.

-

Islam

Islam

Islam

Buddhism

Ang 10-40 Window

No religion

Hinduism
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 Ipinagpasalamat mo na ba sa Dios na mayroon  
 kang Biblia sa iyong wika? Hindi lang tayo may-
roong Biblia, mayroon tayong iba’t ibang salin sa English. 
Pinapahalagahan mo ba ang iyong Biblia? Ano ang halaga 
nito sa iyong pang-araw araw na buhay?

ANG ATING BAHAGI 

Ano ang dapat na saloobin natin sa napakalaking hamon 
ng mga taong hindi pa naaabot? __________________

__________________________________________________

Madaling panghinaan ng loob kapag nakita natin ang laki 
ng trabaho na natitira. Subalit alalahanin natin, hindi tayo 
ang responsable sa pag-abot ng buong mundo, ikaw ay 
responsableng maging bahagi ng world missions sa ibang 
paraan. Bawat isa sa atin ay ay may bahagi na dapat na 
mai-ambag kaya huwag kang matakot sa laki ng trabaho. 
Tanungin mo lang ang Dios: Anong gusto Mong maging 
bahagi ko sa pag-abot sa mundo?

PAGPASA NG SULO

Ang mga bansa ay maihahati sa dalawang bahagi: 

Ang Global North: Europe, North America, Australia,
at New Zealand ay bumubuo sa bahagi ng mga bansang 
palagiang nagpapadala ng pinakamaraming misyonero sa 
modernong panahon.

Ang Global South: Africa, Latin America, Asia, the Carib-
bean, at ang South Pacific Islands. Mga dating tinatawag 
na Third World, kabilang sa kanila ang mga bansang 
pinakamadalas na tumatanggap ng mga misyonero at tina-
tawag silang “mission field.”

Tinawag ni William Taylor ang kasalukuyang yugto ng mis-
sions na “ang kilusan ng mga misyonero sa mga bansa sa 
lahat ng bansa.”*  Bakit? Dahil may paggising (awakening) 
sa Global South, na sa lumalaking bilang ay nagpapadala ng 
mga misyonero na sa mga lugar sa 10-40 Window, kaunti 
sa mga naabot nang mga rehiyon at ilan naman ay sa sarili 
nilang mga bansa. Sa ngayon, may mga misyonero na galing 
sa iba’t ibang mundo, hindi lamang sa North.

Kung titingnan natin sa graph, ang bilang ng mga misyone-
ro mula sa South ay lumalaki taon-taon hanggang sa lawak 
na malalampasan pa nito ang numero na nagmumula sa 
North. Ang mga bilang na ito ay dapat hinihikayat tayong 
maige.

Basahin ang 2 Timoteo 2:2. Paano natin nakikita ang katuparan 
nito sa larangan ng pag mimisyon sa mga panahong ito? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Ang sumusunod na graphic ay nagbibigay ng numero bawat 
rehiyon mula sa Global South. Anong rehiyon ang mas 
marami ng pinapadalang mga misyonero?

Totoo na ang Asia at Africa ay nagpapadala ng mga misyone-
ro pero kung kukunin nito ang percentage ng bawat rehiyon 
sa pamamagitan ng bilang ng populasyon sa mundo, maba-
bago ang numero. Halimbawa:

Ang Asia, na may 60% ng populasyon sa mundo ay nagpa-
padala ng 45% na mga misyonero.

Ang Africa, na mayroon lamang na 15.5% ng populasyon 
ng mundo ay nagpapadala ng mga misyonero.

Ang Latin America naman ay may 8.6% na populasyon sa 
mundo at nagpapadala lang ng 8% na mga misyonero.

Ang Oceania, ay may 5% populasyon ng mundo at nagsugo 
sila ng mga 2% na mga misyonero.   

Ang istatiskang ito ay hindi dapat mapagkamalian ng pang-
unawa. Nagpakita sila ng Dakilang Pagkagising sa Global 
South, subalit ang gawain sa ngayon ay napakalaki pa rin. 
Ang mga Cristiano ay hindi dapat magpakampante dahil sa 
mga nakamit na sa nakaraan, kung hindi, dapat pa nga ang 
mga istatistikang ito ang magpakilos sa atin upang sumama 
sa malaking kilusan ng pag-eebanghelyo sa mundo. Ano ang 
inutos ni Cristo ayon sa Mateo 9:36-38?

____________________________________________________

____________________________________________________

Panalangin: Panginoon, ipakita mo po sa akin kung anong 
bahagi ko sa world missions. Nakikinig po ako at naghahanda 
sa pagsunod sa iyong pangunguna sa Akin.

Basahin muli ang Gawa 15-21

Kabisaduhin ang Awit 96: 3 
Ipahayag ninyo sa lahat ng mamamayan 
sa mga bansa ang kanyang kapangyarihan 
at mga kahanga-hangang gawa.

Numbers of missionaries sent from the Global South

1980 % 1988 % 2012

Asia 6,048 45 17,299 48 ?

Africa 5,689 43 14,989 42 ?

Latin America 1,127 9 3,026 8 ?

Oceania 374 3 610 2 ?

Total 13,238 100 35,924 100 Incomplete  
data

Kinuha mula sa Misiones Mundiales (Estudios CLASE), p. 82

STOP

Bilang ng mga Misyonero mula sa Global North and South
(Mga naglingkod sa mahabang panahon)

1980 1988 1990 1995 2012 
(estimates)

North 60,120 82,270 88,286 108,270 125,000

South 15.050 38,360 48,884 89,160 135,000

Total 75,170 120,630 137,170 197,430 260,000

Kinuha mula sa Misiones Mundiales (Estudios CLASE), p. 81, 
William Taylor y Eugenio Campos, SETECA.

* p. 76, Misiones Mundiales.
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  Panalangin para sa mga Misyonero
“Tuwing gagawa ang Dios ng isang bagong bagay, ang unang ginagawa Niya ay maglagay ng mga taong 
mananalangin” (Charles Spurgeon). Alam nating lahat na dapat nating ipanalangin ang ating mga misyo-
nero, pero paano? Sa ibaba nito ay ang gabay para tulungan tayong ipanalangin ang mga misyonero sa 
loob ng isang linggo, ipinapalangin ang iba’t ibang bagay kada araw. Magpa photocopy nito at ilagay sa 
inyong Biblia para tulungan ka sa iyong pananalangin. Ang librong Operation World ay mainan na gabay.

Day 1 Kalusugan at Kaligtasan
•  Proteksyon ng misyonero at ng kanyang mga ari-arian.
•  Kalusugan at kaligtasan mula sa anumang uri ng sakit, upang 

magkaroon sila lagi ng lakas at kapangyarihan.
•  Mainam na pagkain, karunungan, at disiplina na kainin ang mga 

bagay na mainam, maingatan ang kanilang kalusugan, timbang 
at pag-eehersisyo, atbp.

•  Makapag-adjust sila sa kondisyon at klima kung saan sila mani-
nirahan.

•  Magkaroon sila ng access sa medikal na pangangailangan.
•  Maayos na kalagayang potikal kung saang lugar sila nagtratra-

baho.

Day 2 Espiritual na Pamumuhay
• Lumakad ng may pananampalataya sa biyaya ng Dios, pagtiti-

wala sa kapangyarihan ng Dios sa bawat sandali.
•  Araw-araw na pagsuko ng kanilang mga katawan bilang instru-

mento ng katwiran.
•  Ang pag-aaral nila ng Biblia ay maging regular at sariwa.
•  Pag-unawa sa Salita at abilidad na maipamuhay ito sa anumang 

sitwasyon ng kanilang buhay at paglilingkod.
•  Kapangyarihan sa espiritual na pakikibaka. Power in spiritual 

warfare. Maging laerto sila sa mga espiritual na panganib sa 
kanilang buhay. Karunungan sa paggamit ng kapamahalaan ni 
Cristo sa pagharap nila sa oposisyong espiritual.

•  Proteksyon sa mga tukso. Mapanatili ang kalinisang moral, 
disiplina at pagkaroon ng kontrol sa sarili

•  Katapatan sa Dios, at pagpupursige sa panahon ng kahirapan.
•  Ang kanilang buhay ay maging halimabawang nararapat tularan.

Day 3 Emosyonal na Pamumuhay
•  Pagpapalakas ng loob, positibong mga saloobin, at malusog na 

kaisipan.
•  Kontrol sa kanilang emosyon, dila,
•  Tagumpay laban sa kalungkutan, depresyon at galit.
•  Magkaroon ng mabuting mga kasama at maayos na suporta sa 

mga kasama nila sa misyon.
•  Pagkakaroon ng kusang magpatawad sa mga nakasakit sa kanila 

at pagkukusa na humingi ng tawad sa mga nasaktan nila.
•  Lagi nilang maranasan ang kapuspusan ng bunga ng Banal na 

Espirito.

Day 4 Ang kanilang Buhay Pamilya
•  Ang kanilang pag-ibig sa kanilang asawa ay lalong lumago. 

Maitalaga nila ang panahong kailangan nila upang manatiling 
malusog ang kanilang buhay may asawa.

•  Pagkakaroon ng bukas at tapat na komunikasyon sa kanilang 
asawa at mga anak. Sila ay mag-ukol ng mas higit na panahon 
sa pakikinig kaysa pagsasalita.

•  Ang kanilang pamilya ay maging halimbawa para sa ibang mga 
tao.

•  Ang kanilang mga anak ay maka-akma ng maayos sa kultura 
kung saan sila naglilingkod (wika at pakikipagkaibigan, atbp,) 
At sila ay makapag adjust pa rin sa lugar ng kanilang mga 
magulang. (Hindi sila lumaki sa kulturang ito kaya mahirap sa 
kanilang maging palagay at gumawa ng mga kaibigan).

•  Magkaroon ng panahon ang pamilya sa kasiyahan, bakasyon, 
pamamasyal, atbp

• Magkaroon ng edukasyon ang mga anak at pondo para ma-
bayaran ito.

Day 5 Ministeryo
•  Magkaroon pa ng maraming kamanggagawa na nagnanais 

tumungo sa lugar ng kanilang pagmimisyon
•  Pag-ibig at pagmamalasakit para sa iba.
•  Bukas na pintuan para sa ministeryo at pagiging handa ng 

kanilang mga puso ng mga nakikinig.
•  Pananampalataya at tibay ng loob na maglingkod kahit na may 

oposisyong hinaharap.
•  Kakayahang makipagkaibigan sa mga di-mananampalataya.
•  Katapatan sa Biblia bilang pinal na kapamahalaan nito sa lahat 

ng bagay
•  Patuloy na pagdedepende sa kapangyarihan ng Espirito kaysa 

sa kanilang sariling kakayahan.
•  Pagpapakumbaba upang magkaroon ng espirito ng pagliling-

kod.
•  Kalayaan maglingkod, at proteksyon laban sa pag-uusig o sa 

gobyernong laban sa kanilang pananampalataya.
•  Tamang paggamit ng kanilang panahon at kanilang pinagku-

kunan.
•  Kakayahang maitatag at matapos ang kanilang mga layunin.
•  Ang kanilang mga tagasunod at magkaroon din ng kakayahang 

magsanay ng iba at maging tagapanguna sa iba.

Day 6 Pag-adjust sa Kultura
•  Kakayahang matutunan ang lokal na wika, kaugalian, at kul-

tura. Maging sensitibo sa pagkakaiba sa kultura.
•  Maging sensitibo sa pangangailan ng mga tao sa paligid nila.
•  Maayos na relasyon sa mga namumuno at lokal na mamama-

yan.
•  Magkaroon ng kakayahang umangkop. Relasyon sa ibang mga 

misyonero at mananampalataya.
• Magkaroon ng pakikipagkaisa, walang selosan o kataasan.
•  Pangangalaga sa isa’t isa bilang miyembro ng pamilya ng Dios.
•  Karunungan sa pakikipag-tuos sa iba nang may pag-ibig kung 

kinakailangan.
•  Mabiyayang pagtrato sa mga nagkakamali.

Day 7 Pinansyal
•  Probisyon sa kanilang buwanang suporta.
•  Pagkakaroon ng bukas na pinto upang maibahagi nila ang 

kanilang mga pangangailangan sa paglilingkod sa kanilang 
iglesya at mga taga suporta. Magkaroon sila ng mga pastor 
na may puso sa missions. .

•  Na ang mga nangakong susuporta ay maging tapat sa kanilang 
pagtatalaga.

•  Kakayahang mapanatili ang mabuting komunikasyon sa 
kanilang mga taga-suporta. Na ang kanilang mga Prayer let-
ters at report ay mabigyan sila ng impormasyon, payak, at 
makabuluhan upang maluwalhati ang Dios. Makapag-ulat sa 
pamamagitan ng sulat, presentations at mga video, atbp.

•  Pondo para sa mga proyekto, kagamitan, paglalakbay, at mga 
gamit sa ministeryo.
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Mula sa West Africa

Bakit tayo uma-abot sa bansang Africa? Ang mga tao dito ay 
palakaibigan at mainit ang kanilang pagtanggap subalit sila ay 
nabubuhay sa malupit na tradisyon na nag-aalis ng kanilang pag-
asa. Araw-araw hinahanap nila ang Dios at ang daan tungo sa 
paraiso ngunit nag-aalinlangan sila na makakarating sila doon. 
Ginagawa nila ang mga gawain na ritwal pero pagkatapos noon 
magpapatuloy sila sa kasinungalingan at pandaraya. Malaki ang 
kanilang takot, konting umibig, at mas kaunti ang kanilang kalay-
aan. Ang mga babae at mga bata ang lubhang naghihirap.

Ayon sa kanila, para silang sinasakal at hinahabol ang kanilang 
hininga subalit hindi nila ito mahabol. Noong isang araw, kinausap 
ko ang isang bagong mananampalataya na pinipilit ng kanyang 
pamilya na talikuran ang kanyang bagong pananampalataya. 
Ganunpaman, matibay pa rin ang kanyang pananalig, pag-asa at 
kapayapaan dahil sa kasiguruhan niya sa buhay na walang hang-
gan. Kaya kami naglilingkod sa lugar na ito.

Tinawag para sa Central America

Nang matapos ko ang kolehiyo, Nagsimula akong tanungin ang 
ginawa kong mga plano sa buhay. Gusto kong maging isang Marine 
Biologist pero hindi ako sigurado, pakiramdam ko may higit na 
plano ang Dios sa akin. Parang ang Dios mismo ang nagtatanong 
sa akin, “ano ang mananatili sa katapusan ng buhay mo?” Mayroon 
ba itong bunga na mananatili ng walang hanggan? Pagkatapos 
kong makipag-usap sa aking Pastor, Inakay ako ng Dios na pu-
masok sa isang seminaryo imbis na magpursige sa post-graduate 
studies sa Biology. Sa mga panahon ko sa seminaryo, Inakay ako 
ng Dios sa aking asawa at sa aming misyonaryong paglilingkod. 
Nagpapasalamat ako sa pagkatawag sa missions dahil nakita namin 
paulit-ulit ang kapangyarihan ng salita ng Dios na nagbabago ng 
mga buhay tungo sa walang hanggan.

Ang unang taon ko sa lugar ay hindi naging madali. Kapag ang mga 
tao ay tumutungo sa kanilang lugar na pagmimisyonan, umaasa 
sila sa mga dakilang bagay. Ngunit kadalasan, ang mga nakikitang 
bunga nito ay mababa sa inaasahan. Napakadali na masiraan ng 
loob at bumagsak sa depresyon. 

Sinasanay ko ang maliit na grupo ng mga lider at gusto kong 
makakita ng mga matinding resulta. Pakiramdam ko hindi ganoon 
karami ang aming nagagawa, subalit ng dumaan sa matinding sit-
wasyon ang aming bansa, Ang mga lider na ito ang mga tumayong 
matatag nang ang mga pastor ay nilisan ang bansa.

Ang pinaka mapagpakumbaba sa aming mga mag-aaral ay nag-
simula ng malilit na iglesya, na ngayon ay higit pa sa isang dosenang 
mga pastor ang naging bunga at naakay niya sa paglilingkod niya 
sa ministeryo. Pinalago ng Dios ang aming mga kaunting pagsisikap

Mula sa East Africa

Ano ang nag-uudyok sa akin para maging isang misyonero? Sabi 
sa 1 Timoteo 2:3-4 “Mabuti ito at nakalulugod sa Dios na ating 
Tagapagligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman 
ang katotohanan.”
Sabi ng isang mang-aawit, huwag kang humintong mangarap dahil 
kapag nangarap ka tinutularan mo ang Dios na may mga espesyal 

na plano para sa iyo. Ang Kanyang pangarap ay maligtas ang lahat 
at malaman ang katotohanan.

Tinawag ng Dios ang lahat ng Kanyang mga anak para maging mi-
syonero kahit saang lugar sila nakatira. Ang isang misyonero ay ang 
mananampalataya na naunawaan, niyakap at namuhay sa pagtupad 
ng plano ng Dios na ang lahat ay maligtas. Ang layunin ng world 
missions ay sundin ang Kanyang kalooban, anuman ang halaga nito.

Ito ang nag-uudyok sa akin na magpatuloy kahit na may mga pag-
subok na dumarating o kung 
may magtanong kung bakit 
tinalikuran ko ang lahat para lang 
maglingkod dito sa Africa, na 
para bang ito ay isang kabaliwang 
gawin. Maaaring para sa iba ito 
ay kabaliwan, subalit ako ay ako 
sapagkat hindi tinalikuran ng Dios 
ang Kanyang nais na maligtas ang 
lahat. Marami pang dapat gawin. Marami pa ang kailangang makarinig 
at tungkulin kong patuloy na magliwanag para kay Cristo upang sila 
din ay lumapit sa Dios at maunawaan ang katotohanan ng ebanghelyo. 
Isang araw ang Kanyang plano ay matutupad kapag ang Kanyang 
mga anak ay tumayo na sa Kanyang harapan sa walang hanggan.

Hindi pa huli ang lahat

Pitong taong gulang ako noong marinig ko ang kamatayan ni Jesus, 
at nag desisyon ako ng may kagalakan na ibigay ang aking buhay sa 
Kanya. Pagkaraan ng 2 buwan, Nakilala ko ang ilang mga misyonero 
at nanalanging: “Panginoon, kapag matanda na ako, magiging misyo-
nero din ako tulad nila”. Lumipas ang mga taon, hindi ko nakalimutan 
ang pangako kong iyon. Sa loob ng aking puso ay ang pagnanais na 
makilala ang Dios, at sundin Siya.

Noong ako ay 13 na, nagsimula akong maglingkod sa mga bata at 
kalaunan sa mga kabataan naman. Lumipas pa ang mga panahon 
at nakapag-asawa ako at naging isang lider at naglingkod upang 
magtayo ng iglesya. Nag-aaral ako noon ng theology sa isang iglesya 
patungkol sa missions at pagpaplano na pumunta sa mission field. 
Yun din ang panahon na iniwan ako ng aking asawa. At mag-isa kong 
tinaguyod ang aking mga musmos pang mga anak.

Isang araw, ang aming bagong pastor ay bumisita sa aming bahay 
at sa kanyang pagpasok dito ay sinabi niyang “kamusta na ang 
ating pag-mimisyon?” Ang mga salita niya ay nagpa antig sa akin at 
nagsimula akong umiyak habang kinukwento ko sa kanila ang aking 
tawag sa missions at ang kabiguan kong parang walang nakakaunawa 
sa akin, at hindi ko makita ang aking sarili na matutupad ko pa ang 
aking tawag.

Nang tanungin ako ng aking pastor kung saan ko gustong magling-
kod sa Dios, sinabi ko sa kanya na “tinawag ako ng Dios maraming 
taon na ang lumipas at binigyan Niya ako ng pangitain kung paano 
ko Siya mapaglilingkuran sa ibang lugar. Kaya pagkatapos ng 2 taon 
ng paghahanda, sa wakas, lumisan ako patungong Mali sa West Af-
rica sa edad na 51. Ang Dios ay tapat sa pagtupad sa Kanyang mga 
pangako. “Hindi ito napaka-aga o napakahuli na pag Siya ay kumilos. 
Ito ay laging nasa panahon Niya...”

  Ano ang Ginagawa ng Dios Ngayon?  
Mga Patotoo mula sa mga Misyon



2. Paano ikaw? Ano sa tingin mo ang inuudyok sa iyo ng Dios upang makibahagi, simula ngayon?   _____________________

 ________________________________________________________________________________________________________

 Tatanggapin mo ba nag hamon?   o Pananalangin   o Pagbibigay   o Humayo o Iba pa _____________________________

PAANO MAGSISIMULA

• Magkaroon ng kaalaman. Kunin ang contact ng mga misyonero. Ahensya ng missions. At mula sa iba pang mga 
 mananampalataya na may puso sa misyon.

• Lumahok sa mga seminar patungkol sa missions, conferences o mga kurso patungkol dito. Kumuha ng kurso na ang 
tawag ay Perspectives.

• Magbasa patungkol sa missions. Maraming mga aklat na may kaugnayan sa missions na pwede mo nang mabili at ma-
basa. Lalo na ng mga tala ng buhay ng mga Misyonero ay magbibigay hamon sa iyo at patatatagin ang iyong pananam-

 

22

1.  Pagtukoy sa India bilang mina ng ginto ng mgakalu-
luwang maliligtas. Sinabi ni William Carey sa mga 
mananampalataya sa kanyang katutubo sa England, 
“Bababa ako pero alalahanin n’yo na dapat n’yong 
hawakan ang lubid.”

 Ano ang ibig niyang sabihin?  __________________

 ____________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 May dalawa tayong pagpipilian: Ang bumaba sa minahan sa pagtungo sa mission field 
o ang hawakan ang lubid upang ang iba ay makatungo. Isang trahedya na marami ang 
nakakaramdam ng pagkatawag sa missions at handang magbigay ng kanilang buhay subalit 
hindi sila nakakatanggap ng suporta sa ibang mga mananampalataya. Bagkus, marami pa 
nga ang nagdi-discourage sa kanila. Marami ang handang humayo pero hindi lumilisan dahil 
sa kakulangan sa suporta sa pinansyal o panalangin.

Step 8

Paano Ako Magsisimula?

Manalangin

Magbigay

Makipag-ugnayan sa 
mga misyonero na nasa 

mission field.

MGA PARAAN NG PAKIKIBAHAGI

• Manalangin para sa mga misyonero na kilala mo. Alamin mo ang kanilang mga 
pangangailangan. Ipanalangin na magkaroon ng pangitain para sa missions ang 
iyong iglesya at maging ang mga tagapanguna, upang ang Dios ay tumawag pa 
ng ibang mga manggagawa. Maaari kang magsimula ng grupo ng mananalangin 
para sa missions.

• Suportahan ang misyonero ng iyong kaloob, o sa pamamagitan ng pagsusulat, 
pagpapalakas ng kanilang loob sa pamamagitan ng pagpapadala ng e-mail. O pag-
tawag gamit ang WhatsApp, messenger, atbp pang uri ng pakikipag-komunikasyon.

• Humayo sa mission field, kahit na ito ay panandalian (short-term/mga ilang linggo) 
o mahabang panahon (long-term/mga taon) ng pagmimisyon.

Maaari ba akong maging bahagi ng world missions ngayon, kahit 
na hindi ako makahayo? Siyempre! Ang manual na ito ay naisulat 
upang hikayatin at bigyan kayo ng inspirasyon. Kung tatanggapin 
mo ang hamon, paano ka magsisimula? Sa ibaba nito ay mga ideya 
kasama ang ilang mga resources upang ituro sa iyo ang tamang 
direksyon.

MAGING TAGAHANGA

Isipin mo na ang team ng iyong bansa 
ay pupunta sa isang Soccer World Cup 
at ang isa sa mga manlalaro nito ay 
kabilang sa iyong iglesya. Paano mo 
siya ita-trato? Ano ang mararamdaman 
ng iyong iglesya para sa kanya?

Kung ang manlalarong ito ay kailangan 
ng pondo para makarating sa larong 
ito, ano ang gagawin mo? Malamang 
susuportahan mo siya, Magiging 
tagahanga ka niya, na parang ikaw ay 
kabilang na rin sa team. Sa ganoong 
paraan din, dapat nating maramdaman 
na tayo ay kabilang sa team.

ng Dios sa pag ebanghelyo ng mundo. 
Ipahayag ninyo sa lahat ng mamama-
yan sa mga bansa ang kanyang ka-
pangyarihan at mga kahanga-hangang 
gawa. Awit 96:3

Mula sa magazine na Vamos, Dec 2013
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DAPAT GAWIN

Bumili ng world map upang ilagay 
sa inyong bahay o iglesya bilang 
paalala sa pangangailangan ng 
buong mundo. 

Magsimulang alamin ang iba’t 
ibang rehiyon ng mundo. 

Maglagay ng mga talata mula 
sa Biblia patungkol sa missions 
sa inyong bahay na lagi mong 
makikita.

Kausapin ang iyong pastor tung-
kol sa isang mini missions confer-
ence at mag imbita ng isang 
misyonero o sinumang pamilyar sa 
missions.

Mayroon bang misyonero o 
proyekto ng missions na intere-
sado ka at nangangailangan ng 
suportang pinansyal? Pwede mo 
silang padalhan ng one-time na 
kaloob o gawin itong buwanang 
suporta.

May kilala ka bang misyonero na 
nasa field ngayon? Padalahan mo 
siya ng sulat ng pagpapalakas. 
Tanungin mo din sila sa kanilang 
kahilingan sa panalangin upang 
mapanalangin mo sila ng tuwiran. 

Mag imbita ng isang misyonero 
o ahensya ng missions upang 
magsalita sa inyong iglesya upang 
maibahagi ang kanilang

LUMALAGONG
MATATAG

Basahin muli ang 
Mga Gawa 22-28

Kabisaduhin ang Lukas 24:47 

“... na sa pamamagitan niyaʼay 
patatawarin ng Dios ang nagsi-
sisi sa kanilang mga kasalanan.” 
ASND

palataya habang binabasa mo kung paanong ang Dios ay gumawa sa buhay ng 
mga misyonero na umabot sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Isa sa mga aklat na 
may mahalagang impact ay ang Through Gates of Splendor na sinulat ni Eliza-
beth Elliot. Basahin ang talambuhay ng mga lalaki at babaeng nanguna sa mis-
sions tulad nila Hudson Taylor, William Carey, C.T. Studd, David Livingston, Amy 
Carmichael, Isabel Kuhn, Jim Elliot, Mary Slessor,at marami pang iba. Hanapin din 
sa internet ang “missionary biographies”.

• Ang aklat na Operation World ay makakapagbigay din ng ideya sa iyo kung 
paano mo ipapanalangin ang mundo at ang mga tiyak na mga bansa.

• Hanapin sa internet ang “Missions resources” upang makakita ng napakaraming 
impormasyon. Maraming mga websites ang dinesenyo para akayin kayo sa mga 
resources patungkol sa missions.

• Kausapin ang inyong pastor o ang iba pa patungkol sa iyong interest sa missions.

• Maging maalam sa pangangailangan ng mundo. Halimbawa: Anong lugar ang 
pinakanangangailangan nayon ng ebanghelyo na hindi pa naabot nito? Ano ang 
mga paniniwala ng mga pangunahing relihiyon sa mundo tulad ng Islam, Bud-
dhism, Hinduism, Animism, atbp?

• Hanapin ang mga tao mula sa ibang bansa o grupo ng katutubo na naninirahan 
sa iyong bansa. Kaibiganin mo sila, anyayahan sa isang hapunan, at bisitahin sila 
sa kanilang mga tahanan.

• Humanap ng mga paraan na makapag ministeryo sa mga taong nangangailan-
gan sa inyong komunidad tulad ng mga nakakulong. Mga mahihirap, mga adik, 
mga babae at mga bata na nasa panganib ng pang-aabuso, mga walang taha-
nan, atbp.

• Makilahok sa mga short-term missions trips.

• Ipanalangin at makipag-ugnayan sa mga misyonero upang palakasin sila. Hilingin 
silang i update ka sa mga bagay na dapat ipanalangin sa kanila.

• Suportahan ang isang misyonero o ang pamilyang misyonero nang iyong espe-
syal na kaloob o buwanang kaloob. Ipanalangin sila sa tuwing ipapadala mo ang 
iyong mga kaloob sa kanila.

• Ihanda ang iyong sarili sa paglilingkod. Isipin din ang posibilidad na mag-aral ka 
sa isang Bible school o seminary upang ikaw ay mas maihanda ng mabuti.

• Handa ka ba sa isang espiritual na pakikipagbaka? Ang huling bagay na ayaw 
ni Satanas ay ang makarating ang ebanghelyo sa dulo ng mundo. Ang ating 
pakikipagbaka ay hindi sa pamamagitan ng laman at dugo, kundi ito ay laban sa 
mga espiritual na pwersa ng kasamaan. Ang digmaang ito ay nasa lahat ng lugar 
ngunit mas malakas ito sa mga mission field. Pag-aralan ang Baluti ng Dios at 
gamitin ito araw-araw (Efeso 6:10-18).

• Maging aktibo sa iyong lokal na iglesya, magkaroon ng ministeryo, tuklasin at 
hasain ang iyong espiritual na mga kaloob. Pag-aralan magkaroon ng kaisipan sa 
paghayo, na laging humahanap ng paraang maibahagi ang ebanghelyo sa bawat 
makakatagpo mo.

• Humanap ng mentor na tutulong sa iyong buhay espiritual at hanapin ang 
kalooban ng Dios patungkol sa missions.



• “May isang kandila ng buhay lamang akong paiilawin, Mas nanaisin ko itong pailawin sa isang lugar na 
 puno ng kadiliman kaysa sa isang lugar na punong-puno ng liwanag.” John Keith Falconer

•  “Kung mayroon akong isang libong buhay, sa Tsina ko ito ibibigay. Hindi! Hindi sa Tsino, Kundi kay Cristo.” 
 Hudson Taylor

•  “Ang isang buhay na naaayon sa layunin ng Dios ay maaaring hindi mapapantayan ng anumang halaga, at 
maaaring ito ay ang iyong buhay”. Oswald Chambers

•  “Hindi mo madadala ang kayamanan mo sa langit, subalit maaari mo itong ipadala ng mas una sa iyo. Iimpol 
 mo ang iyong kayamanan sa langit sa paraan ng pagkakaloob sa misyon.”  Oswald J. Smith

1. Pag-isipan natin ang mga mga nabanggit sa itaas, ano ang mga pinatutungkulan nito? Ano ang inihahatid nitong mensahe

  sa atin? ________________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

2. May higit na mahalaga pa ba sa pamumuhunan mo ng iyong buhay sa isang bagay na magtatagal ng pang walang-hanggan? 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

3. Napag-isipan mo na ba kung ano ang gusto mong gawin sa iyong buhay? Anong mga layunin meron ka?

 _______________________________________________________________________________________________________

KAPAG ANG KAMATAYAN AY HINDI NAMAN TALAGA KAMATAYAN

Pinakita ng kasaysayan ng missions kung paano inihandog ng mga dakilang lalaki at babae ng pananampalataya ang lahat 
ng kanilang buhay para lamang kay Cristo. Isa sa kanila ay si Jim Elliot, isang misyonero, na kasama pa ang apat na ibang 
misyonero, na nawalan ng buhay sa kamay ng mga katutubo, ang grupo ng mga Aucas, sa kagubatan sa Ecuador noong 
taong 1956. Ang balita ng kanilang kamatayan ay humipo sa mga tao sa buong mundo. Maaga man ang kanilang naging 
kamatayan, subalit ang kanila bang pagsasakripisyo ay makabuluhan? Ang kanila bang buhay ay mabibilang na mahalaga? 
Ano ba ang kanilang mga nagawa?

4. Bago namatay si Elliot nasambit nya ang kanyang damdamin nang sabihin niyang; “He is no fool who gives up what he 
cannot keep to gain that which he cannot lose.” “Hindi mangmang ang sinumang magsuko ng isang bagay na hindi nya 
mapanatili upang mapasakanya ang isang bagay na hindi niya mawawala”. Ano sa tingin mo ang nais niyang sabihin sa 

 mga salitang ito? ________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

5. Magbigay ng mga halimbawa ng, “mga bagay na hindi natin mapapanatili.”  ______________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 “mga bagay na hindi natin mawawala.”  ____________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

6. Ano ang sinasabi sa 2 Corinto 4:16-18 upang sang-ayunan ang sinabi ni Elliot? ___________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________

 Katulad ni Apostol Pablo, alam ni Jim Elliot kung paano makuntento sapagkat itinuon niya ang kanyang pananaw sa 
mga bagay na mananatili sa walang hanggan. At lahat ng ibang bagay ay pumapangalawa na lamang.

7. Ang kanila bang kamatayan ay pagsasayang ng limang buhay, ng walang anumang layunin?  _______________________

  _______________________________________________________________________________________________________

Step 9

Isang Buhay Lamang
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Nate Saint       

“May isang buhay lamang ang lilipas, ang mga 
nagawa lang kay Cristo ang hindi kukupas.”

 Only one life, ’twill soon be past, Only 
what’s done for Christ will last. C.T. Studd

Jim 
Elliott



LUMALAGONG
MATATAG

Basahin 
ang Awit 32-38

Kabisaduhin
Isaias 41:13 

Sapagkat ako ang PANGI-
NOON na iyong Dios. Ako 
ang nagpapalakas sa iyo at 
nagsasabing huwag kang 
matatakot dahil tutulun-
gan kita.
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Isa pang Martir
Sinabi ni Nate Saint, na katulad ni Elliot ay nawalan din ng 
buhay, “Ang mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon 
ay nagtatanong kung bakit naman namin sasayangin ang 
aming buhay bilang mga misyonero. Nakalimutan nilang sila 
din ay sinasayang nila ang kanilang mga buhay... at kapag 
ang buhay nila ay parang bulang puputok walang anumang 
kabuluhan itong maipapakita dahil sa mga taon ng kanilang 
buhay na kanilang sinayang.”

Pagkatapos ng Masaker

Nasaan ang Dios na nagsabing, “Ilagak nyo ang inyong mga 
alalahanin sa Kanya, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo.” 
(1 Pedro 5:7)? Sa unang tingin, ang kamatayan ng limang mi-
syonero ay isang trahedyang walang saysay, subalit kinalaunan, 
nakita natin ang makapangyarihang kamay ng Dios na gumawa. 
Ang nabalo ni Jim na si Elizabeth, kasama ang anak nilang ba-
bae at ang kapatid na babae ni Nate Saint ay tumungo upang 
manirahan sa Wuaorani (dating kilala na Aucas). Sa paglipas 
ng panahon, Ang mga Wuaorani, pati na ang mga pumatay sa 
limang misyonero ay tinanggap ang ebanghelyo, Ang Biblia ay 
naisalin sa kanilang wika at naitayo ang iglesya sa kanilang lugar.

Sinulat ni Elizabeth Elliot ang aklat na pinamagatan niyang 
Through Gates of Splendor patungkol sa buhay ng limang 
misyonero. Ang aklat na iyon ay nagkaroon ng malaking implu-
wensya sa mga mananampalataya sa buong mundo, nagbigay 
inspirasyon sa libo-libong mga tao na nagbigay ng kanilang 
buhay sa paglilingkod sa misyon. Ibinigay ng mga martir ang 
kanilang buhay, subalit ang resulta nito ay libo-libong tao ang 
nakarinig ng ebanghelyo. Bawat isang martir ay may isang 
buhay lamang subalit ang epekto ng buhay na iyon ay walang 
hanggan.

“Kapag dumating na ang panahon mong mamatay, siguruhin 
mong ang pwede mo na lang gawin ay ang mamatay”.  Jim Elliot

Isang buhay pa na gumawa ng walang hanggang bunga.

Ang kapatid na lalaki ni Elliot ay isinalarawan ang buhay ni Jim 
na parang “isang kumikinang na bulalakaw, na nagliliwanag 
sa kalangitan.” Maikli lang ang naging buhay ni Jim, ngunit ito 
ay may malaking impact sa mundo.

Sa kabaligtaran, ang kanyang kapatid na si Bert ay naglingkod 
ng tapat bilang misyonero sa Peru sa 62 mahabang taon, 
nagtayo ng mahigit sa 150 na iglesya. Si bert ay isang tapat 
at mapagpakumbabang lingkod ng Dios na laging handang 

maglingkod sa iba. Hindi man siya naging tanyag tulad ng 
kanyang kapatid na si Jim, subalit ang kanyang impluwensya 
sa Peru ay napakalaki.

Ang sukatan ng buhay ay hindi kung gaano ito katagal, kundi 
kung ipinamuhay mo ito sa kalooban ng Dios. Ang tapat na 
lingkod ay siya na laang magbigay ng kanyang buhay araw 
araw sa paglilingkod sa Dios at sa iba. Ang isang misyonero ay 
may isang buhay lang at maaaring hindi maging kilala. Subalit 
ang buhay na itinanim ng may pagpapakumbaba sa malayong 
lugar, ay magkakaron ng impact sa mundo sa walang hanggan. 

Paano mo gagamitin ang 
kaisa-isa at natatangi mong buhay?

“Ibibigay lagi ng Dios ang pinakamainam sa kanya na hina-
hayaan ang kanyang pagpili sa Dios.” Jim Elliot. 

Bigyan mo ako ng isandaang tao na walang kinamumuhian 
kundi kasalanan at nagmamahal sa Dios ng kanilang buong 

puso, at liligligin ko ang mundo para kay Cristo”.  
John Wesley  

“Ang kaligtasan ng tao ang dapat na pangunahing 
hangarin ng layunin ng bawat Cristiano”.  David 
Livingston  

“Ang kalooban ng Dios ay hindi ka aakayin sa 
lugar na hindi ka Niya kayang iligtas”.  Jim Elliot  

ANG HAMON NG PANANAMPATAYA AT KAPANGYARI-
HAN NG DIOS SA PAGMIMISYON

Maaaring sa pagbabasa mo ng mga salaysay na ito naram-
daman mong napakaliit mo. Maaaring nasabi mo, “hindi 
ako katulad ni apostol Pablo o ni Jim Elliot.” Maaaring nan-
liit ka sa laki ng trabaho at nasabi mong “imposible yan, ano 
ang magagawa ko?” Mayroon lamang tayong isang buhay, 
subalit kung ang buhay na iyan ay ilagak natin sa kamay ng 
Dios, maaari itong magkaroon ng malaking impluwensya sa 
mundo. Isa pang misyonero na ang buhay ay nagkaroon ng 
malawakang epekto sa mundo at ito ay si Hudson Taylor, na 
nagpasimula ng pag-eebanghelyo sa kalooban ng China. 
Siya ay lalaki ng pananampalataya na ang ibig sabihin nito 
ay sinubukan niyang gawin ang sinasabi ng marami na 
imposible.  

Sinabi niya: “May tatlong yugto sa bawat dakilang gawa ng 
Dios; Una ito ay imposible; pangalawa ito ay mahirap; pangatlo 
ito ay naganap na.”

“Sinasabi ng mga tao, ‘Panginoon, dagdagan Mo ang aming 
pananampalataya.’ Ang Dios ang magkakaloob. Hayaan lang 
nating manatili ang Dios sa ating mga paningin.”

8.  Ano sa tingin mo ang sasabihin niya sa atin ngayon patungkol sa hamon ng buhay ng 

 isang misyonero? ____________________________________________________________

9.  Pagbulay-bulay at pag-usapan ang mga salitang ito ng isang Muslim: “Kapag binabasa 
ko ang ebanghelyo napupuno ako ng kagalakan. Ang buhay at pagtuturo ni Cristo ay 

 kamangha-mangha, subalit, pakiusap, magpakita ka sa akin ng mga Cristiano na handang 
sumunod sa landas ni Cristo”. Paano ka ma momotivate ng mga salitang ito upang 

 humakbang sa pananampalataya na lumahok sa world missions?  ___________________

 ____________________________________________________________________________
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Step 10

Mga Gantimpala

MGA BAGAY NA 
DAPAT PAG-ISIPAN

Iilan lamang ang nagbibigay 
panahon para pag-isipan 
ang layunin ng kanilang bu-
hay. Lahat tayo ay may mga 
plano sa ating kinabukasan, 
subalit ito ay limitado lang 
sa pagkakaroon ng mga 
materyal na bagay o mga 
panandaliang plano lang. 
Mag-ukol ng panahong 
pag-isipan ang bagay tung-
kol dito at pagbulay-bulayan 
ang mga sumusunod na 
talata: 

“Sumagot ang kanyang 
amo: ‘Magaling! Isa kang 

mabuti at tapat na alipin! At 
dahil naging matapat ka sa 
kakaunting ipinagkatiwala 
sa iyo, ipapamahala ko sa 
iyo ang mas malaki pang 

halaga. Halikaʼt makibahagi 
rin sa aking kaligayahan!” 

Mateo 25:23

“Tandaan ninyo ito: Ang 
naghahasik ng kaunti ay 
umaani ng kaunti, at ang 
naghahasik ng marami 

ay umaani ng marami.” 2 
Corinto 9:6

LUMALAGONG
MATATAG

Basahin 
ang Awit 39-45

Kabisaduhin Awit 46:10
“Kayo ay magsitigil at 
kilalanin ninyo na ako ang 
Diyos. Ako’y mamumuno sa 
mga bansa, ako’y mamu-
muno sa lupa.”  ABTAG01

ANG PAGIGING MISYONERO AY HIGIT PA SA PAG SASAKRIPISYO

1. Bagama’t ang buhay misyonero ay may kaakibat na pag sasakripisyo, nagbibigay din ito 
ng galak at kasiyahan. Nabasa natin ang tungkol sa buhay ng mga misyonero tulad ni 
Jim Elliot, Hudson Taylor, David Livingston, William Carey, atbp. Ano sa tingin mo ang 
sasabihin nila kung may magtanong sa kanilang kung naging makabuluhan ba ang 
sakripisyo na kanilang ginawa? 

 __________________________________________________________________________
 
2. Ang pangangaral ng ebanghelyo ay makabuluhan. Ano ang ginagawa nito sa mga 

nakakarinig

 Gawa 26:18  ______________________________________________________________

 Juan 1:12   ________________________________________________________________

 Roma 8:1  ________________________________________________________________

 Ang mga misyonero ay nagdadala ng liwanag at buhay sa mga naninirahan sa 
 kadiliman. May mas mainam pa bang paraan na gugulin mo ang iyong buhay 

upang makatagpo ng kasiyahan?

3. Hindi lang nagkaroon ng kasiyahan si Pablo na makita ang mga taga Tesalonica, may 

 nakita pa siyang bagay na nakapagpasaya sa kanya. Ano ito? 1 Tesalonica 1:8 _______

 __________________________________________________________________________

 Ang mga alagad ay nagpatuloy pagkatapos na sila ay mabago, ibinahagi nila sa iba 
ang ebanghelyo.

4. Isang dahilan kung bakit ang kanyang gawaing pang-misyon ay nagbigay kasiyahan 
sa kanya ay ang pagkakakaroon niya ng espesyal na relasyon sa mga kapatiran doon. 
Ano ang naging damdamin niya sa mga taong tumugon sa kanyang mensahe?

 1 Tesalonica 2:7-8  _________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 Filipos 1:3-5 _______________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

5. Basahin ang Filipos 3:7-10 at mag komento kung naramdaman ba ni Pablo kung ang 

 mga sakripisyo niya sa paglilingkod ay sulit ba?   ________________________________

 __________________________________________________________________________

6. Ano ang naramdaman ni Pablo sa mga nagpagal kasama niya sa paglilingkod?

 Colosas 4:7, 9, 14  _______________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 Nagkaroon siya ng pribilehiyo na maglingkod kasama ang mga kamanggagawa na mina-
mahal niya tulad nila Tychicus, Onesimus at Lucas. Tinawag niya si Timoteo bilang anak 
na minamahal (2 Timoteo 1:2)

“...kung paanong ang karagatan ay puno ng tubig, ang 
lahat ng tao sa mundo ay mapupuno rin ng kaalaman 

tungkol sa kadakilaan ng PANGINOON.” Habakkuk 2:14 
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7. Kapag binasa mo ang Gawa 20:23-24, nakikita mo ba ang ideya na nag-atubili si Pablo na maglingkod bilang misyonero?

  Nag reklamo ba siya sa kawalan ng hustisya sa kanyang sitwasyon?  _____________________________________________
 

8. Bagaman ang gawain sa Africa ay lubhang napakahirap, sinabi ni David Livingston, “Mas nanaisin ko pang nasa puso 
ng Africa sa kalooban ng Dios, kaysa sa trono sa England ng wala sa kalooban ng Dios.”

 Ano ang pagkakaiba sa gantimpala na hinanap ni Livingston kaysa sa gantimpala na inaalok ng mundo?   _____________

 ________________________________________________________________________________________________________

ANO ANG PINANGHAHAWAKAN NG KINABUKASAN/HINAHARAP?
 
9. Ano ang inihayag ni Habakkuk patungkol sa hinaharap?  _______________________________________________________   
 
10.  Ano ang nararamdaman mo kapag naiisip mo na sa pasimula ng walang hanggan, 

maaaring may mga kaluluwa mula sa malalayong lugar na nakakilala kay Cristo 
dahil sa iyong patotoo o sa patotoo ng misyonero na iyong sinuportahan? 

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 
 Isipin mo ang iyong kagalakan, pagkatapos mong suportahan ang mga misyonero at 
 ipanalangin ang mga tao na binanggit nila sa kanilang mga sulat, na isang araw makikita 
 mo ang mga taong ito sa kalwalhatian ng Dios. 

May mga tao bang pupunta ng langit bilang bunga ng iyong buhay?  ____________

________________________________________________________________________

11. Isinalarawan ng Daniel 7:13-14 ang pagdating ni Cristo bilang katapusan ng kasaysayan. Ano ang sinasabi nito patungkol

  kay Cristo at patungkol sa mga bansa? ______________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________

12. Sino ang mga maghahari kasama ni Cristo? Daniel 7:27 ________________________________________________________

 Kailangang maunawaan natin na sa darating na panahon lahat ng bagay ay mababago. Ang mga bansa ay masisira 
(Daniel 2:44) at papalitan ng walang hanggang kaharian ni Cristo, kung saan ang paghahari Niya ay lalaganap sa buong 
mundo. Ito ay dapat humihimok sa atin upang ihayag ang Kanyang salita sa lahat ng sulok ng daigdig upang ang mga 
tao ay maging handa sa pagdating ni Cristo. Ito rin ang hihimok sa atin upang malaman natin na tayo ay bahagi ng isang 
bagay na kasing laki ng ebanghelyo. Tayo ay nasa panig ng magwawaging pangkat

13. Sa kahuli-hulihan, ano ang tinutugtog sa tuwing may isang tumutugon sa panawagan ng Dios na gawing alagad ang 

 lahat ng mga bansa. Pahayag 20:15  ________________________________________________________________________

 Binuod ito ni Pablo nang sabihin niya sa 2 Corinto 2:14-16, “Salamat sa Dios dahil lagi siyang nasa unahan natin 
sa parada ng tagumpay. Ginagawa niya ito dahil tayo ay nakay Cristo. Saan man kami pumunta, ginagamit 
kami ng Dios para ipakilala si Cristo sa mga tao. At itong ipinapalaganap namin ay parang halimuyak ng paban-
go. 15Para kaming mabangong handog na iniaalay ni Cristo sa Dios, at naaamoy ng mga taong naliligtas at ng 
napapahamak. 16Sa mga napapahamak, para kaming nakamamatay na amoy; ngunit sa mga naliligtas, para 
kaming halimuyak na nagbibigay-buhay. Sino ang may kakayahang gampanan ang gawaing ito?”

  Sulatan o tawagan ang isang misyonero na nasa lugar ng pag mimisyon. Tanungin sila tungkol sa mga pagpapala
  at kagalakan nila sa paglilingkod bilang misyonero.

STOP

STOP

-



B
B

B
B

B
B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B

C
er

ti
fi

ca
te

ay
 ig

in
ag

aw
ad

 k
ay

 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

N
a k

as
iy

a-
siy

an
g 

na
ta

po
s a

ng
 la

ha
t n

g 
ar

ali
n 

ng
 k

ur
so

 sa

Pa
sto

r o
 G

ur
o

Pe
tsa

“.
..p

ar
a 

im
ul

at
 a

ng
 k

an
ila

ng
 m

at
a 

at
 d

al
hi

n 
si

la
 m

ul
a 

sa
 k

ad
ili

m
an

 p
ap

un
ta

 sa
 li

w
an

ag
, a

t 
m

ul
a 

sa
 k

ap
an

gy
ar

ih
an

 n
i S

at
an

as
 p

ap
un

ta
 sa

 D
io

s. 
At

 sa
 p

am
am

ag
ita

n 
ng

 k
an

ila
ng

 
pa

na
na

m
pa

la
ta

ya
 sa

 a
ki

n,
 p

at
at

aw
ar

in
 si

la
 sa

 k
an

ila
ng

 m
ga

 k
as

al
an

an
, a

t m
ap

ap
ab

ila
ng

 
na

 si
la

 sa
 m

ga
 ta

on
g 

iti
nu

ri
ng

 n
g 

D
io

s n
a 

sa
 k

an
ya

.”
   

  G
aw

a 
26

:1
8

Ba
go

ng
 B

uh
ay

 K
ay

 C
ris

to
 V

olu
me

 6
  

W
or

ld
 M

is
si

on
s.

..
…

A
ng

 p
ag

-a
bo

t s
a 

m
un

do
 p

ar
a 

ka
y 

Cr
is

to


