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PANIMULA

Mula sa simula, ang Nazarene Missions International (NMI)  
ay nananalangin para sa gawain ng pandaigdigang sim-

bahan. Bilang isang pandaigdigang denominasyon na nag 
miministro sa 164 na mga lugar sa daigdig, nagsusumikap  

tayong maiugnay at maiangat ang bawat isa sa panalangin.  
Ang pagnanasang ito ay hindi natatangi sa Church of the  
Nazarene. Isang puso para sa mga misyon at gawain ng  

kaharian ng Diyos dito sa mundo ang palaging naging tibok  
ng puso ng simbahan. Simula noong 1887, mayroong isang  

pagtawag sa panalangin para sa mga misyon na nagbunga  
sa tinatawag na Pandaigdigang Araw ng Pananalangin. Ang  

kilusang ito ay pandaigdigan at umaabot sa mga denomi-
nasyon. Ang Pandaigdigang Araw ng Panalangin ay tinata-

on sa unang Biyernes ng Marso bawat taon. 
Noong 1996, sumali ang Nazarene Missions International  
sa kilusang ito sa pamamagitan ng pagmamasid sa isang  

linggong pananalangin na nakatuon sa pagsasama bilang  
mga Nazareno sa buong mundo upang maiangat ang ating  
mga kapatid sa panalangin. Sumasali rin tayo sa ating mga  
kapatid sa labas ng Church of the Nazarene sa pamamagi-

tan ng pagmamasid sa isang linggong pananalagin kasabay  
ng Pandaigdigang Araw ng Panalangin. 

Salamat sa pagsali sa ating Pandaigdigang Linggo ng Pana 
langin.



UNANG ARAW
BOARD OF GENERAL 
SUPERINTENDENTS
Sa nakalipas na dalawang taon, ang simbahan ay lubhang naapektuhan ng pandaigdigang  
pandemya. Bagama’t ito’y naapektuhan, nakita rin natin ang mga paraan kung  saan 
nagawa ng simbahan na lumipat at 
sumandal sa mga bagong pattern ng 
ministeryo  habang hinahangad nating 
gumawa ng mga alagad na tulad ni 
Kristo sa mga bansa. Kadalasan bilang 
mga frontliners, ang ating mga pastor ay 
nangangailangan ng ating panalangin 
at suporta. Sila ay napapagod at 
nangangailangan ng panghihikayat ng 
ating Panginoon, ngunit gayundin ang 
mga anak ng Diyos. 

Alalahanin din natin ang ating mga 
district superintendents, ang ating mga 
field strategy coordinators, at ang ating 
mga regional directors sa ating mga panalangin. Lahat sila ay inaayos ang kanilang 
gawain upang patuloy na maging mabisang mga ministro ng ebanghelyo. Ang ating mundo 
ay lubhang  nangangailangan ng pag-asa, at ito ay ang mabuting balita ng ebanghelyo 

na maaaring  makaapekto sa kanilang 
buhay para sa ikabubuti ng lahat. 

Patuloy nating inilulunsad ang Journey   
of Grace sa buong mundo. Ang 
pagbibigay-diin sa pagiging disipulo: 
mula sa paunang biyaya, hanggang 
sa nagliligtas na biyaya, hanggang sa 
pagpapabanal na biyaya ay pormasyon 
sa buhay ng ating mga kapatiran. Sa 
iba’t ibang gulang, nagmiministeryo 
tayo sa mga kailangang makilala si 
Jesucristo. Maliit man ang mga bata 
sa isang refugee camp sa Africa o ang 
isa na pinalaya mula sa pagkaalipin 
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sa Estados Unidos, ang Diyos 
ay kumikilos.  Kailangan 
nating manalangin para sa 
pinalawak na mga paraan para 
sa pagiging disipulo sa buong 
mundo.

Dalangin namin na tulungan 
tayo ng Panginoon na patuloy 
na maibahagi ang mabuting 
balita ni Jesu-Kristo sa buong 
mundo. Maraming mga hadlang 
sa mga araw na ito, kabilang 
ang mga paghihigpit ng 
gobyerno at ang kahirapan 
sa pagkuha ng mga legal na 

dokumento. Kasabay nito, tinatawag tayong lumahok sa Dakilang Utos sa pamamagitan 
ng pakikipag-ugnayan sa  mga tao sa buong mundo na kailangang makilala si Kristo. 
Para sa ilan, ito ay nasa iyong  lokal na komunidad, samantalang ang iba ay tinawag na 
tumawid sa mga internasyonal  
na hangganan upang sabihin 
sa iba ang tungkol kay Jesu 
Kristo. Sinagot nina Mario at 
Irma Martinez ang tawag at 
iniwan ang kanilang tahanan 
sa South America, naglakbay 
sa kontinente ng Africa upang 
maglingkod bilang mga 
misyonero. Ginamit sila ng 
Diyos sa makapangyarihang 
paraan para maapektuhan ang 
mga komunidad na kanilang 
pinaglilingkuran para kay 
Jesu-Kristo. 

UNANG ARAW
BOARD OF GENERAL 
SUPERINTENDENTS
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IKALAWANG ARAW
AFRICA
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MGA PAPURI

Purihin ang Diyos para sa iba’t ibang serbisyo ng ordinasyon na naganap sa ating rehiyon:  
Côte d’Ivoire, South Africa, Mozambique, Angola, at Cape Verde. Ipinagdiriwang natin kung  
paano patuloy na tinatawag ng Diyos ang mga tao sa Africa. Ang Simbahan sa Africa ay  
tumatanda na.

Cape Verde

AngolaMozambique

Côte d’Ivoire South Africa
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AFRICA
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MGA PAPURI

Ipinagdiwang natin ang ika-120 anibersaryo ng pagdating ng ebanghelyo sa pamamagitan  
ng Church of the Nazarene sa Cape Verde. Nagsimula ang pagdiriwang sa Santiago Islands  
na may mahigit 1,000 katao ang dumalo, at naroroon din ang mga awtoridad ng bansa.  
Ang pangunahing punto ng pagdiriwang ay naganap sa Brava Isla, kung saan nagsimula  
ang gawain ng Church of the Nazarene sa Africa 120 taon na ang nakalilipas kasama  
si Rev João Josè Dias, isang Cape-Verdean na ipinanganak na nandayuhan sa USA, ay  
napagbagong loob at ipinadala upang bumalik sa ibahagi ang Ebanghelyo sa kanyang  
mga kababayan. Naranasan niya ang pag-uusig sa simula, ngunit pinagpala ng Diyos ang 
bansa.  Ngayon, ang simbahan sa Cape Verde ay nagdiriwang ng 120 taon.
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MGA KAHILINGAN

Ipagdasal ang mga problemang sosyo-politikal at pang-ekonomiya ng Eswatini na  
nagdulot ng mga protesta at kaguluhang sibil. Manalangin para sa kapayapaan para sa  
kapwa tao at pinuno ng bansa. 

Manalangin para sa kapayapaan sa Ethiopia. Ipanalangin na ang pamunuan sa lahat ng  
panig ay huminto sa mga opensiba ng militar at lumikha ng mga pagkakataon para sa  
diyalogo tungkol sa kapayapaan at katatagan. 

Ipanalangin ang 
pagpapatupad ng Hub 
Strategy na inaprubahan 
ng Board of General 
Superintendents. Ang Hub 
Strategy na ito ay tutulong 
sa simbahan sa Africa na 
tumugon sa kung ano ang 
ginagawa ng Diyos sa 
panahong ito. Ang pangkat 
ng rehiyon ng Africa ay 
tutuon sa mga lugar na 
nangangailangan ng mga 
mapagkukunan upang 
maging matanda habang 
hinihikayat din ang simbahan 
sa Africa na tanggapin ang 
responsibilidad ng pagiging 
isang nagpapadalang 
simbahan. Ang tanggapan 
ng rehiyon sa Africa ay 
palalawakin sa tatlong 
lokasyon: Abidjan (Côte 
d’Ivoire), Johannesburg 
(South Africa) at Nairobi (Kenya).



IKATLONG ARAW
ASYA-PASIPIKO
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MGA PAPURI

Papuri para sa mga indibiduwal sa buong rehiyon na tinatawag sa paglilingkod bilang  
misyonero at pastoral at sa mga nagsimulang maglingkod. 

Ang Australia-New Zealand Field ay nakipagtulungan sa New Zealand Tear Fund at  
gobyerno ng New Zealand upang makalikom ng pondo para sa Kudjip Nazarene Hospital  
sa Papua New Guinea. Magkasama silang nakalikom ng US$245,000 para tumulong sa  
pagtugon sa Covid-19 sa Papua New Guinea Highlands. 

Ang Philippines-Micronesia Field ay nakalikom ng pondo na nagkakahalaga ng US$4,400  
para sa Myanmar na ibinigay sa mga distrito at sa 17 estudyante sa Asia-Pacific Nazarene  
Theological Seminary na hindi nakauwi dahil sa pandemya at kaguluhang sibil sa  
Myanmar. 

Ang Sealands Field ay namahagi ng mahigit 4,000 pananghalian sa kanilang mga  
kapitbahay na nangangailangan sa panahon ng pandemya na nagbabahagi ng  
ebanghelyo sa praktikal na paraan. 

MGA KAHILINGAN

Ipanalangin na ang Five Areas of Impact ng NMI ay patuloy na  isulong ng mga lokal na  
simbahan sa rehiyon ng Asia-Pacific. 

Ipanalangin ang South East Asia Field at Chapman International College na makamit 
ang  mga layunin na magkaroon ng 500 simbahan, 80 campus extension center, at 15,000  
miyembro sa 2025.
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KWENTO NG PAPURI

Ang sumusunod ay isang patotoo ng isa sa ating mga pastor ng Nazarene sa Sealands 
Field.  Sa buong pandemya, nagsilbi siya sa kanyang komunidad bilang bahagi ng isang 
espesyal  na “Covid-19 burial squad,” na nagtatrabaho nang hatinggabi sa paglibing sa 
mga  namatay sa Covid-19.  

“Nang ang Covid-19 ay tumama sa 
Indonesia at nagsimulang magdulot ng 
pinsala sa ating mga kapatiran, ang mga 
bangkay ay inililibing sa hindi natural at 
hindi kultural na mga paraan. Ang mga 
opisyal ng gobyerno ay “magbabaon ng 
katawan” habang walang miyembro ng 
pamilya ang pinapayagang lumapit at 
walang mga pastor o ang mga pari ay 
nangahas na lumapit para sa isang serbisyo 
sa paglilibing. 

Nang ang isa sa aming tapat na miyembro 
ay namatay sa Covid-19, pumunta ako sa libingan at nanood mula sa malayo. Nakita ko 
ang kanyang katawan na sinalansan ng iba na parang hayop ng mga manggagawang  
gumagamit ng mabibigat na kagamitan.
Humingi ako ng pahintulot na ilibing 
ang mga bangkay sa mas mahabagin na 
paraan. Noong nagsimula ako, walang 
pari o pastor ang handang kunin ang mga 
bangkay ng mga pasyenteng positibo sa 
Covid-19 na namatay sa bahay. Inilibing 
ko ang mga taong walang pastor na 
handang maglibing sa kanila. Ang gawain 
ay naging pinakamahirap dahil 200 katao 
ang namamatay araw-araw mula sa 
Covid-19. Nagpapasalamat ako sa Diyos na 
nakapaglingkod ako sa aking komunidad sa ganitong paraan.”



IKA-APAT NA ARAW
EURASIA
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MGA PAPURI

Mga pagkakataong palawakin ang edukasyon, coaching, mentoring, at discipleship sa  
buong rehiyon. 

Ang Panginoon ay naglalaan ng panandalian, pangmatagalan, at pambansang  
manggagawa para sa pag-aani! 

Mga bagong ordinadong pastor sa mga lugar kung saan walang presensya ng Church  
of the Nazarene dati. 

Isang malakas, magkakaugnay na pangkat ng mga kabataan sa buong rehiyon na may  
puso para sa panalangin at pagnanais na suportahan ang gawain ng Diyos. 

MGA KAHILINGAN

Manalangin para ang Banal 
na Espiritu ay gumalaw sa mga 
bansa upang ang mga puso at 
isipan ay mabaling sa Diyos 
at mabago sa pamamagitan 
ng pakikipagtagpo kay Jesus.
Manalangin sa Diyos na 
tumawag ng henerasyon ng 
kalalakihan at kababaihan, 
kapwa bata at matanda, 
upang maglingkod bilang mga 
pastor at guro na nakatuon sa 
kabanalan Ipanalangin ang mga 
mananampalataya na magising 
sa mga pagkakataong maabot 
ang higit pa sa kanilang sarili sa 
pamamagitan ng pagsama sa 
mga mahihirap na tao sa ating 
mga komunidad.
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KWENTO NG PAPURI

Nanguna ang 
mga kabataan 
sa Pag-aani ng 
kaharian.

Labingwalong 
taon Si Lola 
Anna ay aktibo 
sa kanyang 
komunidad; 
pinamumunuan 
niya ang isang Bibliya nag-aral at nagkaroon ang pribilehiyo sa pangunahan ang 
kanyang kapatid sa isang walang hanggan relasyon sa Kristo. Miyembro na siya 
ngayon ng isang JESUS   Film team. 

Ibinahagi ng kanyang grupo ang 
mga sumusunod patotoo.

“Nagdiwang tayo ng Kalayaan 
ARAW ng India na may slum 
mga bata. Sabay kaming 
nanalangin para sa ating bansa, 
nagbahagi ng mga kwento ng 
kalayaan, at umawit ng mga 

kanta. Excited ang mga bata pagkatapos pakikinig sa totoong buhay na mga kwento 
ng mga mandirigma ng kalayaan. Sa pagtatapos ng pagdiriwang, dinala namin sila 
upang makita ang kuwento ng buhay ng pinakadakilang bayani sa mundo para sa 
kalayaan. Napanood nila ang totoong buhay na kuwentong ito ang pelikulang HESUS 
nang may malaking interes. Isang batang babae na nagngangalang Jyothi ang labis 
na naantig habang pinapakita ang bahagi ng pagpapako sa krus, siya ay lumuluha. 
Nang maglaon ay nagtanong siya, “Bakit kailangang mamatay si Jesus”? Sinagot ng 
aming team ang tapat na tanong na iyon at ipinaliwanag sa kanya ang katotohanan 
ng pagmamahal ni Kristo sa kanya at sa ating lahat. Ngayon, si Jyothi ay regular na 
nagsisimba at SunARAW school na rin! Pinupuri namin ang Diyos para kay Jyothi!”



IKA-LIMANG ARAW
MESOAMERICA
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MGA PAPURI

Nag-mobilize kami ng mas maraming “sponsored” missionary sa isang taon kaysa 
dati!  Naapektuhan ng mga boluntaryong misyonero ang ating mga lungsod at bansa, 
na  kumakatawan sa 9,273 araw at 222,552 oras na naibigay sa gawaing misyonero ng  
Nazareno. 

Bagama’t maraming tahanan ng Nazarene 
ang dumanas ng pagkamatay ng mga mahal 
sa buhay at marami ang nagkasakit ng 
Covid-19, mahigit 18,000 katao ang nagkaisa 
sa mga panalanging debosyonal sa mga live 
at virtual na platform. 

Pinupuri namin ang Diyos na sa panahon ng 
pandemya maraming kabataan ang nasanay 
sa ministeryo ng kabataan. Nagresulta ito 
sa maraming kabataan sa Mesoamerica na 
naabot ng Salita ng Diyos at pinaglingkuran ang kanilang mga kaedad. 

Pinupuri namin ang Diyos para sa 
pagkumpleto ng Impact Mentoring 
Project. Ang proyektong pangrehiyon 
ay naglalayon na bumuo ng higit 
sa 400 mga pinuno upang sila ay 
sadyang kumilos bilang mga tagapayo 
at tagapayo para sa mga bagong 
henerasyon, na isasama ang mga may 
pastoral na pagtawag at pamumuno 
sa mga pormal na programa sa 
edukasyong teolohiko. 

Purihin ang Diyos para sa pagpapanibago ng Church of the Nazarene sa  
Mesoamerican Region sa pamamagitan ng 80 Days of Prayer 2021 na inisyatiba.



IKA-LIMANG ARAW
MESOAMERICA
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KWENTO NG PAPURI

Pinupuri ng rehiyon ng Mesoamerica 
ang Diyos para sa matagumpay na 
paglulunsad ng Journey of Grace 
na pagsasanay sa pagkadisipulo. 
Nagsimula kami sa isang regional 
workshop, na itinuro ni Dr. Scott 
Rainey sa English, Spanish at French, 
na dinaluhan ng mahigit 600 tao. Ang 
workshop ay nagbigay ng pagsasanay 
at mga mapagkukunang libreng 
i-download. Ipinagpatuloy namin ang 
paglulunsad ng Journey of Grace sa 
pamamagitan ng mga klase sa Sunday 
School, maliliit na grupo, buwanang 
pagsasanay, at higit pang mga follow 
up na workshop. Kami ay nasasabik tungkol sa mga ulat na aming natatanggap sa  
panibagong diin at pagsulong sa pagiging disipulo sa lokal na simbahan. 

MGA KAHILINGAN

Ipanalangin na makapagpadala kami ng 20 misyonero sa susunod na taon sa mga  
lungsod ng Mesoamerica! 

Ipanalangin na maabot ng Panginoon ang lokal na NYI sa pamamagitan ng  
quadrennial NYI na diin sa rehiyon. 

Hinihiling namin sa Panginoon na alalahanin ng simbahan sa Mesoamerica ang  
kanilang tungkulin at pakilusin ng Banal na Espiritu ang bawat Nazarene upang  
tuparin ang Dakilang Utos. 

Ipanalangin na ang simbahan sa Mesoamerica ay magkaroon ng diwa ng paggabay. 

Ipanalangin mo kami habang patuloy kaming nagsasanay, natututo, at naglalakad sa  
Paglalakbay ng Biyaya.



IKA-ANIM NA ARAW
TIMOG AMERIKA

PANDAIGDIGANG LINGGO NG PANALANGIN 2022

MGA PAPURI

Pinupuri namin ang 
Diyos para sa proyekto 
ng riverboat sa Peruvian  
Amazon. Limang bangka 
ang itinayo na may layuning 
i-optimize ang gawaing misyon at evangelism, pagtatanim ng mga bagong gawa at  
palakasin ang mga simbahan sa distrito ng Loreto. 

Pinupuri namin ang Diyos na sa gitna ng pandemya ay marami ang tumugon sa  
panawagang misyonero at pastoral, at nagsimulang maghanda. Noong nakaraang  
taon, 17 kandidato ang inaprubahan bilang mga misyonero, at ang ilan sa kanila ay  
naipadala na.  

Sa gitna ng dumaraming virtual na 
pagpupulong, binigyan tayo ng Diyos 
ng mga tool upang mas mahusay 
na makapaglingkod sa mga digital 
platform. Nagpapasalamat kami 
sa Diyos para sa ProduSam, isang 
production team na gumabay sa mga 
virtual na regional conference nang 
may kahusayan. 

Pinupuri namin ang Diyos para sa 
mga bagong simbahan, mga punto ng 
pangangaral, at mga bagong maliliit na 
grupo sa gitna ng isang pandemya.
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KWENTO NG PAPURI

Mga buwan bago ang pandemya, nagpulong ang 
mga pinuno ng Paraguayan upang magtakda ng 
mga layunin sa pagtatanim ng simbahan. Mataas 
ang mga inaasahan, ilang pamilyang misyonero 
ang nakiisa sa hamon, at kasama ng pambansang 
pamunuan, sila ay nagtalaga ng kanilang sarili. 
Di-nagtagal pagkatapos dumating ang pandemya at ang pananaw ay hindi umaasa.  

Gayunpaman, nagsimulang makita ng pangkat 
na ito ang kamay ng Diyos. Ang mga gusali ng 
simbahan ay sarado, ngunit ang mga pastor at 
mga misyonero ay nagpatuloy sa pangangaral, 
pagbisita, paglilingkod, pagbubukas ng mga 
bagong lugar ng pangangaral, at mga bagong 
maliliit na grupo. Ang mga resulta ay 11 simbahan 
ang nagbubukas ng kanilang mga pintuan para sa 
komunidad, sa gitna ng pandemya. Sa Diyos ang 
kaluwalhatian! 

Para sa pastoral body at mga misyonero, na tinamaan ng krisis sa Covid-19. 46 
na  pastor ang pumanaw sa kawalang-hanggan noong Oktubre 2021, at marami 
ang  naapektuhan. Nananalangin kami para sa emosyonal na kalusugan, pisikal na  
paggaling, espirituwal na pagbabago, at probisyon. 

Para sa mga plano ng ating rehiyon na ipagpatuloy ang pagpapalawak ng Kaharian  
ng Diyos sa mga pioneer na lugar ng sampung bansa sa rehiyon. Ipanalangin ang mga  
misyonero at mga pastor na hinamon na maabot ang mga bagong lugar na ito. 

Para sa mga hakbangin sa pagsasanay sa rehiyon: IWin: na naglalayong sanayin ang  
mga pinuno, at Disciple Academy (ACADi): na nagbibigay ng pagsasanay sa mga  
lokal na ministeryo ng simbahan. Idinadalangin namin ang mga pinunong naglilingkod  
ngayon at ang mga matutuklasan, sasanayin, at ipapadala sa mga darating na buwan  
sa iba’t ibang ministeryo ng ating rehiyon. 

MGA KAHILINGAN
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USA / CANADA
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MGA PAPURI

Purihin ang Diyos para sa 27 misyonero na ipinadala mula sa rehiyon ng USA/Canada  
mula sa 16 na distrito sa buong 2021. Nagpapasalamat kami na ang mga tawag ay  
tumutugon pa rin at nagpapatuloy kahit sa gitna ng hindi tiyak na panahon. 

Purihin ang Diyos para sa virtual na Work & Witness Conference na naganap 
noong  huling bahagi ng 2021. 600 kalahok ang nagparehistro, at mahigit 80 site 
coordinator  ang lumahok na may representasyon mula sa bawat rehiyon. Sa nakalipas 
na  dalawang taon, habang hindi kami nakakapaglakbay sa ibang bansa, ang mga  
paghahanda ay ginawa para sa hinaharap. 

Ipagdasal ang mga pamilya at komunidad ng mga pumanaw na dahil sa Covid-19  
kabilang ang mga pinuno ng lokal at distrito ng NMI sa United States at Canada. 

Ipagdasal na patuloy na ipakita ng simbahan na sa pagkakaiba-iba ng ating mga  
bansa, ay napagkukuhanan natin ang lahat ng lokal na 
simbahan sa rehiyon para sa pagtatayo ng Kaharian. 

Sumali sa Rehiyon ng USA/Canada sa  
Half-Million Mobilization prayer initiative  
hanggang Hunyo ng 2022 habang  
nananalangin tayo  
para sa proteksyon,  
direksyon, at  
paghahayag. 

MGA KAHILINGAN
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Noong Hunyo ng 2021, ang Encuentro Missions ay nagkaroon ng tatlong sites 
para  sa kanilang mga koponan na pagsilbihan sa buong rehiyon ng USA/Canada:  
Indianapolis, Appalachia, at South Texas. Ang mga intergenerational team na ito mula  
sa buong rehiyon ay nagsama-sama upang maglingkod sa mga lokal na komunidad  
sa pamamagitan ng VBS, mga sports camp, construction, mga medikal na klinika,  
at community outreach at pagbuo ng relasyon. Noong 2021, nagtrabaho ang mga  
koponan sa 35 na proyekto sa tatlong site na may humigit-kumulang 700 kalahok. 

 
 
 
Mula noong 1966, pinadali ng Encuentro ang mga paglalakbay sa United States,  
Canada, Mexico, Bahamas, Puerto Rico, Peru, Guatemala, at Costa Rica. Mahigit  
250,000 estudyante at matatanda ang lumahok, na nagresulta sa mahigit 2 milyong  

bata at matatanda ang nakarinig ng mensahe ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga  
kaganapan sa Encuentro. Mangyaring manalangin habang babalik ang Encuentro sa  
Appalachia at Puerto Rico sa tag-araw ng 2022. 

KWENTO NG PAPURI


