
Asahan
ang
Gantimpala

May alam ka bang kalye o gusali na ipinangalan sa
isang tao upang bigyan siya ng karangalan? Tumingin ka
sa iyong palibot. Makikita mo ang mga kalye, gusali,
eroplano, paliparan, barko, bayan, baryo, ilog, at iba
pang mga bagay na binigyan ng pangalan ng tao. Ito ay
ginawa upang bigyan-gantimpala at parangalan sila. Sila'y
ginantimpalaan sapagkat sila'y nakagawa ng bagay na
nakatutulong sa mga tao o kaya nama'y sa kanilang
bayan.

Narinig mo na marahil ang mga parangal ng "Nobel"
na ipinagkakaloob taon-taon sa bawat taong ang kanilang
gawain ay nakatulong sa sangkatauhan. Hindi pa natata-
galan sa aming bansa, ang isang ambasador mula sa ibang
bansa ay binigyan ng mataas na karangalan sa pamamagi-
tan ng pagkakaloob sa kanya ng ginintuang susi ng aming
kapitolyo. Ang lahat ng ito ay mga dakila at mga gantim-
palang híndí matutumbasan ng halaga. Walang anumang
sueldo ang maaaring ipantay sa gayong karangalan.
Gayon pa man, ang lahat ng ito ay pawang lilipas isa sa
mga araw na darating.

Subalit paano naman ang mga gantimpalang nagmu-
mula sa Dios? Kung ang tao ay marunong magbigay ng
gantimpala sa kanyang kapuwa, ang Dios kaya ay hindi
gagawa ng lalong higit para sa mga taong nagmamahal
sa Kanya? Siyempre pa, lahat ay gagawin Niya! Ang
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isipin lamang na tayo'y pararangalan ni Jesus sa harapan
ng Kanyang Ama ay magtutulak na sa atin na maging
tapat hanggang wakas! "Kaya nga, yamang naliligid tayo
ng maraming saksing ito, iwaksi na natin ang lahat
nating pasanin at ang kasalanang laging bumibihag sa
atin, na matiyaga nating takbuhin ang takbuhang nasa
unahan natin" (Hebreo 12: l). Makaaasa tayo ng gantim-
pala!

Sa araIiDS ito ay pag-aaralan mo ang •....

Kasalukuyang gantimpala
Ang Presensya ng Panginoon
Kasiyahan

Ang Hinaharap na Gantimpala
Ang Mga Kilalang Gantimpala
Ang Mga Di-Kilalang Gantimpala

Ang araling ito ay makatutulong sa iyo na .....

• Matutuhan na ang Dios ay may inihandang magagan-
dang gantimpala para sa mga gumagawa upang ibahagi
ang mabuting balita ni Jesus.
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KASALUKUYANG GANTIMPALA

Layunin I. Magbigay ng mga halimbawa ng gantimpala
na ating maaasahan habang ating ginagawa
ang pagbabahagi ng ebanghelyo.

Ang ebanghelista ay hindi nagtratrabaho upang
tumanggap ng gantimpala. Ang gantimpala ay hindi niya
nilalayon. Siya y gumagawa sapagkat ang Dios ay
umiibig sa Kanya, at dahil sa siya'y iniUgtas ni Cristo.
Inaabot niya ang ibang tao upang sundin ang utos ni
Cristo. At, siya ay gumagawa, sapagkat ang pagbaba.
hagl ng mabuting balita ay bahagi ng kanyang kalikasan,
ng kanyang bagong kalikasan kay Cristo. Siya'y guma-
.gawa sapagkat Iniibig niya ang mga tao at nais niyang
makita sila na mayroon ding pag-asa, at sumasakanilang
buhay ang kahulugan katulad ng kanyang nasumpungan
kay Cristo Jesus.

Bagaman ang gantimpala ay hindi nilalayon ng mang-
gagawang Cristiano, Ikinalulugod ng Dios na pagkaloo-
ban siya ng mga gantimpala. Sa aking palagay, walang
ibang gawain sa buong sanlibutan na lalong higit na
kapakl-pakínabang kaysa sa pagbabahagi ng ebanghelyo.
Ang gantimpala ay kapuwa pangkasalukuyan at panghi-
naharap, pansamantala at magpawalang-hanggan, mater-
yal at espiritual.

Ang Presensya ng Panginoon

Ang isa sa mga dakilang gantimpala sa kasalukuyan sa
pagbabahagi ng ebanghelyo ay ang katiyakan na sasaatin
ang patuloy na prelODlYa at pakikisama ng Panginoon.
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Pagkatapos ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na
mag-uli, isinugo ni Jesus ang Kanyang mga alagad sa
buong sanlibutan upang ibahagi ang Kanyang mabuting
balita sa lahat ng tao. Ang gawain ay tunay na dakila.
Napakaraming mga kahirapan ang daranasin ng mga
alagad. Ang mga alagad ay nagtataka marahil kung
paanong sila na mga karaniwang tao na puspos ng pag-
katakot ay makasasakop sa buong sanlibutan sa pama-
magitan ng mabuting balita ni Cristo.

Subalit bago pa man sila makapagpahayag ng kanilang
pagkatakot, si Cristo na mismo ang Siyang nagbigay sa
kanila ng katiyakan ng Kanyang patuloy na presensya.
"Humayo kayo . . . at ako y tiyak na makakasama
ninyong lagi - hanggang sa wakas ng kasalukuyang daig-
dig" (Mateo 28:20).

Taglay ni Jesus ang lahat ng kapangyarihan ng langit
at lupa. Ang Kanyang kapangyarihan ay walang kinikila-
lang hangganan, ni hadlang. Ang kamatayan at ang Ubi-
ngan ay hindi nakapigi1 sa Kanya. Hindi Niya kailangan
ang pasaporte sapagkat walang bansa na hindi Niya
maparoroonan. Ang magkaroon ng gayong Persona na
laging sasaating buhay at paglilingkod sa araw-araw ay
tiyak na dakilang gantimpala na ating makakamtan. Ang
gantimpalang ito ay tumutulong sa atin na magkaroon ng
pagtitiwala sa ating Panginoon at Tagapagligtas.

Laging ginagawa ng Dios na maging posible para sa
Kanyang mga tapat na manggagawa na magawa nila ang
Kanyang kalooban. Isinugo Niya si Moises upang iligtas
ang bayang Israel mula sa pagkabihag ng Egipto. Ang
lahat ng tao ay nasa malawak na ilang. Alam ni Moises
ang kanyang kahinaan. Siya'y lumapit sa Dios. Ang Dios
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ay nangako na sasama sa kanila sa pamamagitan ng Kan-
yang presensya sa malawak na disyerto, hanggang sa
kanilang sapitin ang Lupang Pangako. Sa pagtugon sa
Dios. sinabi ni Moises, "Kung Ikaw' ay hindi sasaakin ay
huwag Mo na kaming pasampahin mula rito" (Exodo
33: 15).

Para kay Moises, ang tanging paraan para magawa
niya ang gawain ay ang maging tiyak na makakasama
nila ang presensya ng Dios. Ang tanging paraan upang
maibahagi natin ang ating buhay Cristiano at ang ating
karanasan na matagumpay at may katapangan ay ang
magkaroon tayo ng palagiang presensya ng May-ari ng
ubasan upang sumaatin Siya araw at gabi.

Si apostol Pablo ay ibinilanggo. Nakilala niya ang
maraming kahirapan sapagkat ipinahayag niya ang
mabuting balita ni Cristo. Ang lahat niyang kaibigan, at
kahit mga kamanggagawa niya sa ebanghelyo, ay umiwas
sa kanya. Nang siya y humarap sa hukom upang ipagla-
ban ang kanyang usapin, walang isa mang sumama sa
kanya. Gayon pa man, sa kanyang mga sulat kay Timo-
teo, nasabi pa rin niya, "Subalit kasama ko ang Pangino-
on, at binigyan Niya ako ng lakas para maipahayag ko
nang ganap ang Ebanghelyo sa lahat ng Hentil. Iniligtas
Niya ako sa bibig ng mga leon" (2 Timoteo 4: 17)

Ibig mo bang magkaroon ng lubos na pagtitiwala
katulad nito sa iyong buhay araw-araw at sa iyong pagli-
lingkod kay Cristo, maging sa panahon ng kapanglawan
at kahirapan? Ang gantimpala ay totoong dakila, subalit
mayroong isang kondisyon. Kailangang humayo ka
muna. Sapagkat ang pangako ay: "Humayo ... At
Ako'y sasaiyo lagi" (Mateo 28:20).
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Gawin Mo Ito

1Anong magandang pangako ang ibinigay ni Jesus sa
Kanyang mga alagad nang sila'y isugo Niya upang
ibahagi ang mabuting balita?

2 Paano natin matatanggap ang gayon ding pangako?

3 Sino ang sumama sa apostol na si Pablo nang siya'y
ibilanggo?

4 Paano pinangunahan ni Moises ang mga Israelitas
mula sa ilang patungo sa lupang pangako?

5 Ano ang ating nilalayon sa pagbabahagi ng mabuting
balita ni Cristo?
a) Gantimpala
b) Maihatid ang mga tao kay Cristo.

Kasiyahan

Kung mayroon mang gantimpala na ninanais makamit
ng ísang manggagawa, tiyak na yao'y ang kagalakang
madarama dahil sa mabuting pagkakagawa sa gawain. Ito
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ay lalong mahalaga kaysa sa mataas na sueldo. Si Jesus
ay nagbigay sa atin ng isang magandang halimbawa nito
sa kasaysayan ng tatlong alipin (Mateo 25: 14-30).
Silang tatlo ay pinagkalooban ng ilang gawain, ayon sa
kanilang kakayahan. Subalit dalawa lamang sa kanila ang
nagkaroon ng malaldng kagalakan nang kanilang mariJúg:
"Mabuti ang ginawa mo! Isa kang mabuti at tapat na
alipin . . . Makibahagi ka sa kaligayahan ng iyong
panginoon," Ang ikatlo ay lumapit na natatakot sapag-
kat hindi niya ginawa ang inaasahan sa kanya. Siya'y
hindi tumanggap ng gantimpala.

Sa loob ng apat na taon ako'y naglingkod bilang isang
tagapagturo sa aming bansa. Isang taon ako'y binigyan
ng mga mag-aaral na nagpapasimula pa lamang. Mga 70
bata sa klase. Lahat ay nagmula sa baryo at walang isa
man sa kanila ang makapagsalita ng wikang Pranses.
Ako'y nagpasimula sa wala!

Sa pagtatapos ng taon ng pag-aaral, sila'y nakaunawa
ng Pranses at nagawa nilang mag-usap sa wikang Pranses.
Natutuhan din nilang bumasa at sumulat sa wikang Pran-
ses. Ito'y kahanga-hanga! Para sa akin, walang hihigit na
gantimpala kaysa doon sa nadama ko sa kaibuturan ng
aking sarili - ang kagalakan ng isang mabuting gawa!

Ito'y totoo rin sa pamamahagi ng ebanghelyo. KApag
tayo'y nakakakita ng isang bagong nahikayat at ípína-
mumuhay na niya ang buhay Cristiano, umaawit ng
himno, nagsasalita sa mga kaibigan o kaya nama'y guma-
gawa ng pagbabalita tungkol sa kanyang karanasang
Cristiano sa ibang tao, ito ay totoong isang gantimpala
na hindi kailanman matutumbasan ng kayamanang pano
lupa. Ang kaalaman na tayo'y ginamit sa ikaliligtas ng
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isang kaluluwa mula sa magpawalang hanggang kamata-
yan, at ang kaalaman na ang mga anghel sa langit ay nag-
kakatuwaan, ay mga gantimpala na totoong kahanga-
hanga! Si Jesus mismo ay nangusap kay Pedro:

"At ang taong nag-iwan ng kanyang tahanan, mga
kapatid, ama, ina, asawa, mga anak, at tinatangkilik,
upang sumunod sa Akin, ay tatanggap ng isang daang
ulit na kagantihan, at magkakaroon pa ng buhay na
walang hanggan" (Mateo 19: 29).

Maraming mga naunang Cristianong Africano sa
aming bansa ay dumanas ng paghihirap. Ang ilan sa kani-
la ay itinakwil ng kanilang pamilya at mga kaibigan.
sna'y lubos na naghirap. Subalit ang Panginoon ay tapat.
sna'y dinala sa isang bagong pamilya, ang pamilya ng
Dios. Sila'y pinagpala ng lahat ng uri ng pagpapala. Saan
ka man tumungo sa sanlibutang ito, bilang isang Crís-
tiano, ikaw ay makasusumpong ng isang kapatid na lala-
ki, at kapatid na babae. Maaaring hindi ka makapagsalita
ng kanilang wika. Ang kulay ng iyong balat ay maaaring
kaiba. Subalit iyong malalaman at iyong madadama ang
pag-ibig ng isang kapatid na nagbubuklod sa lahat. Kapag
ikaw ay nawalan ng isang kaibigan sa sanlibutang ito
dahilan sa pagtanggap mo kay Cristo, o dahil sa iyong
pagbabahagi ng iyong naranasan kay Cristo, ikaw ay
gagantimpalaan ng maraming kaibigan sa napakalaking
pamilya ng Dios.

Nilisan ni Abraham ang kanyang tahanan, ang kan-
yang mga kaibigan, ang kanyang pamilya, at ang kanyang
bukirin upang sundin ang Dios. Bilang gantimpala siya'y
binigyan ng isang napakagandang lupain. Siya'y gina-
wang ama ng maraming bansa. Tunay na siya'y pinagpala
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ng lahat ng uri ng kayamanang makalupa at makalangit.
Ang isa sa kanyang mga alipin: na nagsalita kay Laban ay
nagsabi:

"At pinagpalang mainam ng Panginoon ang aking
panginoon at siya'y naging dakila: at siya'y binigyan
ng kawan at bakahan, at ng pilak at ng ginto ... at ng
mga kamelyo, at ng mga asno. At si Sara, asawa ng
aking panginoon, ay nagkaanak ng lalaki sa aking
panginoon nang siya'y matanda na" (Genesis
24:35-36).

Kapag ating sinunod ang utos ni Cristo na humayo sa
lahat ng dako at ipangaral ang mabuting balita, kung
papayagan natin Siya na gamitin tayo, tayo ay magiging
katulad noong mga nanangis na lumalakad na daladala
ang binhi, subalit babalik na umaawit sa kagalakan, sa
ating pagdadala ng inani (Mga Awit 126:6).

Ang 70 alagad na isinugo ni Jesus ay bumalik na may
kagalakan sa kanilang nagawa sa pangalan ng Panginoon.
Tunay na walang kasingdakilang kasiyahan kaysa sa
gamitin tayo ng Dios sa paghahatid ng ibang tao sa
Kanya.

Gawin Mo Ito

8 Ano ang nangyari kay Abraham nang siya'y umalis
sa kanyang bahay upang sumunod sa Dios?
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7 Anong gantimpala ang maaaring asahan ng isang
ebanghelista kapag siya'y lumalabas na daladala
ang binhi?

8 Lagyan ng X ang gantimpala na iyong tinanggap
magmula nang iyong tanggapin si Cristo bilang iyong
sariling Tagapagligtas.

a) Mga bagong kapatid kay Cristo
-- b) Ang kagalakan na makita ang isang tao

ay lumapit kay Cristo dahil sa aking
patotoo

k) Kasiyahan sa paglilingkod kay Jesus
d) Maraming bagong kaibigan na umiibig

kay Cristo
e) Ang presensya ng Dios na laging suma-

saakin

ANG HINAHARAP NA GANTIMPALA

Ang Mga Kilalang Gantimpala

Layunin 2. Ipaliwanag ang uri ng gantimpala na ating
matIIl5rlhllnsa hinahllrap kapag ating ibinahagi
ang ating kamna5rlng Cristiano.

Bukod sa ating gantimpalang I pangkasalukuyan na
ating ikinagagalak ngayon, marami ang mga gantimpala
sa hinaharap na ipinangako rin naman sa mga sumusunod
sa utos ni Cristo upang ibahagi ang mabuting balita.

Ang una sa dalawang uri ng gantimpalang panghínaha-
rap ay ipinahayag sa atin ng Salita ng Dios. Ito ay ang
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mga gantimpalang kilala natin, sapagkat maliwanag na
ipinahayag ng Biblia. Tukuyin natin ang ilan:

l. "At silang mangagbabalik ng marami sa katuwiran
ay parang mga bituin magpakailan man" (Daniel 12:3).
Sinasabi sa atin ng mga siyentipiko na ang mga bituin ay
napakalayo sa mundo, at kinakailangan ang mga taon
para sa sasakyang panghimpapawid na naglalakbay sa
bilis ng liwanag upang marating ang kalapit na bituin.
Gayon pa man, dito sa mundo, nakikita natin sila na
nagniningning! Hindi ba kahangahangang malaman na isa
sa mga araw na darating ikaw at ako ay magniningning
na kagaya ng mga bituin magpakailanman sa kaharian ng
Dios, kapag tayo ay nanghikayat ng maraming tao kay
Cristo!

2. Tayo ay maghaharing kasama ni Cristo! Tayo'y
iniligtas ni Cristo upang tayo'y magkaroon ng buhay na
walang hanggan. Ito lamang ay sapat nang magpalundag
sa atin sa galak. Walang higit na dakilang handog o gan-
timpala kaysa sa roon. Subalit ipinangako rin naman
Niya sa atin ang Kanyang trono. Oo, tayo ay maghahari,
o tayo ay mamumuno, na kasama ni Cristo. Tayo ay
magiging katulad ni Cristo. Tayo ay mamumuhay na
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kasama Niya magpakailanman. Ginawa Niyang malíwa-
nag ito sa Kanyang mga alagad bago Niya nilisan ang
Kanyang mga alagad upang bumalik sa Kanyang Ama sa
Langit.

3. Ang Panginoon ay nangako rin ng maraming
korona para sa mga nagmamahal sa Kanya. Alamin natin
ang mga ito:

a. Ang korona ng katuwiran (2 Timoteo 4:8)
b. Ang korona na hindi masisira magpawalang

hanggan (l Corinto 9 :25)
k. Ang korona ng buhay (Santiago l: 12)
d. Ang korona ng kaluwalhatian (l Pedro 5:4)

Ang lahat ng gantimpalang ito ay mapapasaatin kung
ating gagawin ang gawaingitiniwala sa atin ng Panginoon.
Kailangang gawin natin ito na may sigasig at pagtatapat
hanggang sa wakas. Ating tandaan na hindi mo ítínata-
pon ang iyong panahon na kagaya ng sinasabi ng ibang
tao sa iyo. Hindi ka rin naman tumatakbo sa hangin.
Itinuon mo ang iyong mga paningin sa makalangit na
bagay. Ang sanlibutang ito at ang lahat ng kayamanan
nito ay maglalaho. Subalit ang ating gawain sa Panginoon
ay mananatili magpakailanman.

Gawin Mo Ito

9 Ano ang dapat nating gawin kung ibig nating mag-
ningning na kagaya ng mga bituin?
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10Ano ang ibig sabiJûn ng: Tayo'y maghaharing
kasama ni Cristo?
a) Tayo ay magkakaroon ng bahagi sa Kanyang

makalangit na kaharian.
b) Maraming tao ang yuyukod at sasamba sa atin.

11AÎlg pinakamahalagang gawain na ating magagawa
ay kung ano ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon,
sapagkat ang gawaing yaon ay
a) malapit nang matapos.
b) mananatili magpakailanman.

12Basahin ang 2 Timoteo 4:8, l Corinto 9:25, San-
tiago l: 12, at l Pedro 5:4. Ano ang paksa ng lahat
ng mga talatang ito?

Ang Mga Di-Kilalang Gantimpala

Sa kanyang paghahayag kay Juan, sinabi mismo ni
Jesus, "Masdan ninyo, malapit na akong dumating, at
dala Ko ang Aking gantimpala upang bigyan ang bawat
isa ayon sa kanyang mga ginawa" (Apocalipsis 22: 12).

Sa Kanyang pakíkípag-usap sa mga alagad, sinabi Niya
ang ganito: Mapalad kayo kung namumuhi sa inyo
ang mga tao, at kung kayo'y kanilang itinatakwU,
inaalipusta, at tinatawag na masama, alang-alang sa
Akin na Anak ng tao. Magalak kayo sa araw na iyon.
Lumundag kayo sa tuwa! Sapagkat malaki ang inyong
gantimpala sa langit. Ganoon din ang ginawa ng mga
ninuno nila sa mga propeta. (Lucas 6:22·23)

Si apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto,
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ay nagpaalaala sa kanila ng dakilang pangako ng Dios na
matagal nang ibinigay:

Hindi nakita ng mata, o narinig ng tenga, o pumasok
man sa puso ng tao - ang lahat ng inihanda ng Dios
para sa mga umiibig sa kanya. (1 Corinto 2 :9)

Hindi natin alam ang lahat ng gantimpala ng Dios na
nakalaan para sa atin. Ang isa sa mga kagalakan sa langit
ay ang makita natin kung ano ang Kanyang inihanda
para sa atin. Subalit ang lalong higit na kagalakan ay ang
matagpuan sa langit ang lahat ng tao - lalaki at babae,
matatanda at bata, lahat sila na ating dinalhan ng mabuo
ting balita ni Cristo! O anong araw yaon!!

Gawin Mo Ito

13Ating nalalaman na mahalaga ang maglingkod kay
Jesus kahit na ang katumbas nito ay kahirapan,
sapagkat
a) parurusahan ng Dios yaong umuusig sa atin.
b) tayo ay bibigyan ng gantimpala kapag tayo'y

nagdusa dahil sa Kanya.

14Ano ang pinaka-kahangahangang gantimpala na
ating matatanggap kapag tayo'y sumapit sa langit?



142

MALIGAYANG BATIl Natapos mo na ang aralin.
Pagpalain ka nawa ng Dios sa iyong pagsisikap na rnaíba-
hagi ang Kanyang mabuting balita sa lahat ng tao. At
habang ikaw ay nagbabahagi, maaari mong basahing muli
ang nang aralin upang manarlwa sa iyo ang mga hakbang
na kaugnay sa ebangheUsmo personal. Kapag ikaw ay
nanglulupaypay, muling basahin ang panghuUng araling
ito. At huwag mong kaUUmutan na si Jesus ay laging
sumasaiyo sa lahat ng panahon sa lahat ng dako. Siya'y
tutulong sa iyo.

Tiyakin sana na iyong sinagot ang lahat ng tanong sa
iyong talaan ng mag-aaral para sa ikawalong aralin, at
sundin ang tagubiUn sa pagpapadala nito sa tanggapan ng
iyong guro. Pagkakalooban ka ng magandang katibayan
sa iyong pagtatapos sa kursong ito.
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TIngnan Kung Tama Ang Iyong Mga Sagot

Na Siya ay sasama sa kanila hanggang sa wakas ng
sanlibutan .

2 Sa pamamagitan ng matapat na pagsaksi upang iba-
hagi sa iba ang mga ginawa ni Jesus para sa atin.

3 Ang Panginoong Jesus
4 Ang Dios ay kasama niya na nanguna sa kanila
5 b) Maihatid ang mga tao kay Cristo
6 Siya ay tumanggap ng ibayong gantimpala - higit

kaysa sa mga bagay na dati niyang taglay.
7 Maaasahan niya na babalik siyang nagagalak dahU sa

bunga.
8 Nilagyan ko ng X ang bawat gantimpala. Sana'y

nagawa mong lagyan din ang lahat ng X.
9 Turuan ang mga tao na gawin nila ang matuwid ..

paningin ng Dios
10 a) Tayo ay magkakaroon ng bahagi sa Kanyang

makalangit na kaharian
11 b) mananatUi magpakailanman.
12 Ang paksa ay ang mga korona na ating tatanggapin

sa Panginoon sapagkat iniibig at pinaglilingkuran
natin Siya ngayon.

13 b) tayo ay bibigyan ng gantimpala kapag tayo'y
nagdusa dahil sa Kanya.

14 Ang kagalakan na matagpuan sa langit ang lahat ng
mga tao na tumanggap kay Jesus sapagkat ibinahagi
natin sa kanila ang mabuting salita tungkol kay Crís-
to.
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