senior pastor
MES SAG E F RO M T H E

Greetings in Christ, Brothers and Sisters in the Lord!
2020 has been a challenging year, and I look forward with all of you to the year 2021, a
year of NEW BEGINNINGS.
There is no better way to start this year of hope than to begin with our churchwide Prayer
and Fasting. As we look back at the year that was, I suggest that more than highlighting
the negative aspect of the pandemic, let us begin to see with our hearts the faithfulness,
kindness, and love of our Heavenly Father – YAHWEH, the Sovereign God who doesn’t
cease to be in control despite the many twists and turns of life.
As we begin this year with Prayer and Fasting, let us look into prayers recorded in the
Scriptures. These prayers will inspire all of us to call upon God and lift up all our concerns,
fears, and intentions to Him.
While we do not know what 2021 has in store for us, we know this truth: our GOD is
good, abounding in love, steadfast, faithful, all-powerful, all-knowing, ever-present, and
ultimately HOLY. Let us draw near to HIm and have our hearts transformed, our minds
renewed, and our spirits uplifted as we all INTERCEDE.
Praying with all of you in Christ,

Dr. Peter Tan-Chi
S E N I O R PA S TO R
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patnubay

Ang taunang pagdiriwang ng panalangin at pag-aayuno ng CCF ay isinasagawa tuwing simula at sa kalagitnaan ng taon. Ito ay
pagkakilala na ang ating pag-asa sa Diyos at tayo ay mabago ayon sa Kanyang kalooban.
Habang tayo ay nag-aayuno at nagdarasal, nag-aaral at nag-apply ng Kanyang Salita, tayo rin ay nagtitipon mula Lunes
hanggang Sabado tuwing unang bahagi ng taon, at sa kalagitnaan ng taon naman ay mula Miyerkules hanggang Sabado.
Tayo ay samasamang sumasamba at nagdarasal bilang isang katawan ni Kristo Hesus sa ating Panginoong Diyos. Ito ay
kapahayagan ng ating pagtitiwala sa Kanya na tumutugon sa ating pangagailangan sapagkat Siya ay hindi nagbabago
kahapon, ngayon, at magpakailanman. (Hebreo 13: 8).
Upang matulungan tayong maghanda para sa panalangin
at linggo ng pag-aayuno narito ang ilang mga sagot sa mga
karaniwang katanungan at ilang mga praktikal na tip.

na kalugdan ang Diyos higit sa kasiyahan ng pisikal na
buhay (Nehemias 1:4, 9:1; Ester 4:3; Daniel 9:3; Joel 2:12;
Mateo 6:16-18 ; Mga Gawa 13:2; Isaias 58).

Ano ang panalangin?
Ang panalangin ay ang pakikipag-usap sa Diyos—at ang
pakikinig sa Kanya upang tayo’y magpasakop sa Kanyang
kalooban at hindi sa ating sariling kagustuhan.
Lumapit tayo sa Panginoong Diyos sa pangalan ni
Jesus, ayon sa Kanyang Salita (ang Bibliya), at gabay ng
Kanyang Banal na Espiritu. Kapag nananalangin tayo,
sinasamba natin Siya, pinapahayag mula sa ating puso
ang pasasalamat sa Kanya bilang ating Ama sa Langit.
Dinadala rin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at
mga pasanin ng iba. Hinihiling din ang Kanyang Kaharian
ay dumating, at ang Kanyang kalooban sa ating buhay
(Mateo 6: 9-13; 1 Juan 5: 14-15; Juan 16: 23-24; Judas 20).

Ano ang pag-aayuno?
Ang pag-aayuno ay ang kusang pag-iwas sa pagkain
upang mamista sa presensya ng Diyos. Ito ay maaring
mangailangan ng pagsisi mula sa kasalanan. Bilang
pamimista, gumugugol tayo ng mahabang oras ng
pagbabasa ng Kanyang salita at panalangin upang lalo
natin Siyang makilala. Mas lalon tayong magtitiwala sa
Diyos habang gumugugol tayo ng mahabang oras sa
pagbasa ng Kanyang Salita at sa panalangin.Ang pagfafast o pag-ayuno sa isang bagay na mahalaga tulad
ng pagkain, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong
maipahayag ng taos-puso sa Diyos ang ating mga
pangangailangan.
Ang pag-ayuno (fasting) sa isang mga bagay na mahalaga
sa atin na tulad ng pagpapahalaga natin pagkain, ay
nagbibigay din sa atin ng pagkakataong maipahayag ng
taos-pusong paghahangad ng tugon mula sa Diyos ng
ating mga pangangailangan. Habang ang mga Kristiyano
sa modernong kapanahunan, maaari ring umiwas
bilang fasting mula sa mga bagay tulad ng libangan,
palakasan, at social media bagamat sa Biblia, ang pagiwas sa pagkain ay ang pangkaraniwang paraan ng pagaayuno. Ang pag-aayuno sa bagay o pagkain ay isang
kapahayagan ng ating pag-asa sa Diyos at paghahangad

Bakit tayo dapat mag-ayuno?
Inaasahan tayo ng Diyos na mag-ayuno.
Sa tuwing kayo ay nag-aayuno, huwag maglagay
ng madilim na mukha tulad ng ginagawa ng mga
mapagkunwari, sapagkat pinababayaan nila ang
kanilang hitsura upang mapansin sila ng mga lalaki
kapag sila ay nag-aayuno. Katotohanang sinasabi
ko sa iyo, buo ang kanilang gantimpala. Ngunit
ikaw, kapag nag-ayuno ka, pahiran ang iyong ulo at
hugasan ang iyong mukha.
– Mateo 6:16-17
Sinabi ni Jesus na “Kapag nag-aayuno ka”, hindi “Kung
sakali na nag-aayuno ka.” Nangangahulugan ito na
ang pagaayuno, tulad ng panalangin, ay hindi isang
pagpipilian.
Ang pag-aayuno ay bahagi ng buhay Kristiano.

Nag-ayuno si Jesus.
At pagkatapos Siya ay nag-ayuno ng apatnapung araw
at apatnapung gabi, pagkatapos ay nagutom siya.
– Mateo 4:2
Bago ang ministeryo ni Jesus, nag-ayuno Siya ng
apatnapung araw. Alam niyang kailangan niya ng
espirituwal na lakas upang matupad ang Kanyang layunin.
Ang pag- aayuno ay gumagawa tayo ng pisikal na mahina
ngunit mas malakas ang espiritwal at mas handa na gawin
ang gawain ng Diyos.

Nag-ayuno ang unang simbahan.
Pagkatapos, nang sila ay mag-ayuno at manalangin at
ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanila, pinalayo
sila. – Gawa 13:3 (tingnan din ang Mga Gawa 14:23)
Ang Simbahan ay nag-ayuno para kay Saul (Paul) at
Bernabe. Nang maglaon, si Paul at Bernabe ay nagtalaga
ng mga pinuno sa iba’t ibang mga simbahan, nag-aayuno
at nagdarasal bago ibigay ang mga pinuno sa Panginoon.

1

Ang pag-aayuno ay nagpapakita ng
pagpapakumbaba sa harap ng Diyos.
Nguni’t tungkol sa akin, nang sila ay may sakit, ang
aking damit ay sako; Pinaiyak ko ang aking kaluluwa
ng pag-aayuno; at ang aking dalangin ay patuloy na
bumalik sa aking sinapupunan. – Awit 35:13 (Tingnan
din ang 1 Hari 21:27-29; Esdras 8:21)
Ang pagpapakumbaba ay nagbibigay-daan sa
atin na maranasan ang biyaya ng Diyos. Kapag
nagpapakumbaba tayo sa pagdarasal at tumalikod sa
ating masasamang pamamaraan, ipinangako ng Diyos
na maririnig tayo at tutugon tayo ayon sa Kanyang
perpektong kalooban.

Ang pag-aayuno ay ginagawang sensitibo sa
pamumuno ng Banal na Espiritu.
Si Jesus, na puno ng Banal na Espiritu, ay bumalik mula
sa Jordan at pinangunahan ng Espiritu sa
ilang sa loob ng apatnapung araw, na tinutukso ng
demonyo. At wala siyang kinakain sa mga panahong
iyon, at nang matapos na, nagutom siya.
– Lucas 4: 1-2 (Tingnan din ang Mga Gawa 13: 2, Mateo
17:21, Marcos 9:29)
Madali tayong makalimot ang aming mga prayoridad. Ang
pag-aayuno ay isang nakikitang paalala na inuuna ng
Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang pagaayuno ay nagtataas ng mga bagay na malapit sa Diyos na
may kakayahang gumawa ng mga kamangha- manghang
gawa na magdadala sa Kanya ng malaking kaluwalhatian.

Ang pag-aayuno ay nagdudulot ng pansarili at
pambansang espirituwal na pagbabagong-buhay.
At ang Aking mga tao na tinawag ng Aking pangalan
ay nagpapakumbaba sa kanilang sarili at nananalangin
at hinanap ang Aking mukha at tumalikod sa kanilang
masamang pamamaraan, kung gayon ay makakarinig
ako mula sa langit, patatawarin ang kanilang kasalanan
at pagagalingin ang kanilang lupain.
– Gawa 13:3 (tingnan din ang Mga Gawa 14:23)
Kaya’t binigyan ko ang aking pansin sa Panginoong
Diyos na hanapin Siya sa pamamagitan ng panalangin
at mga pagsusumamo, kasama ang pag-aayuno, sako,
at abo. – Daniel 9:3
Ang pag-aayuno ay nagtataguyod ng muling pagbuhay
sa isang indibidwal at sa bansa. Naghahatid ito ng isang
pagpukaw na magpapagaling, magbabago, at maghanda
sa atin para sa higit na mga bagay sa kaharian ng Diyos.

Ang pag-aayuno ay mabuti para sa ating kalusugan.

ay kilala upang makakuha ng timbang pagkatapos
makumpleto ang kanilang mga pag-aayuno. Maraming
mga guro sa Bibliya ang nagsasabi na ang isang tatlongaraw na pag-aayuno ay lalong kapaki-pakinabang para
sa espirituwal na paglilinis at para din sa pagsira sa
nakagawian na gawi.
(“Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno?”,
Walang limitasyong Mga Ministro ni Kristo, www.bible.com)

Ano ang iba’t ibang uri ng
pag-aayuno?
Marahil maraming mga paraan upang mag-ayuno dahil
may mga paraan upang manalangin, ngunit ang apat na
ideya na ito ay isang panimulang punto.

Normal na pag-aayuno
Sa isang normal na pag-aayuno, ang isang tao ay
walang pagkain para sa isang paunang natukoy na
dami ng oras. Pinapayagan at kinakailangan ang tubig.
Ang matinding pag-aalaga ay dapat gawin sa mga
mahabang pag-aayuno (higit sa isang linggo), lalo na
kung may mga napapailalim na kondisyon sa medikal.
Ito ay masinop kumunsulta sa iyong manggagamot
kung nagpaplano kang magsimula sa isang pagaayuno.

Bahagyang pag-aayuno
Sa isang bahagyang pag-aayuno, ang isang tao ay
kumakain lamang ng ilang mga uri ng pagkain sa
loob ng isang panahon o may isa o dalawang pagkain
lamang sa isang araw. Sa Bibliya, sina Daniel at Juan
Bautista ay nagpapanatili ng isang diyeta sa kanilang
pag-aayuno. Ang mangangaral ng ika-18 Siglo na
si John Wesley ay may tinapay at tubig lamang sa
maraming araw bilang kanyang pag-ayuno.

Juice fast
Ito ay isang bahagyang pag-aayuno na limitado sa
mga juice lamang.

Object Fast
Posibleng mag-ayuno mula sa iba pa kaysa sa pagkain.
Ang ilan ay nagpasya na magayuno mula sa panonood
ng telebisyon, paggamit ng social media, o paggamit
ng computer sa labas ng trabaho o paaralan. Ang susi
ay upang palitan ang oras na ginugol sa aktibidad
na iyon sa oras na nakatuon sa Panginoon. Para sa
mga mag-asawa, ito ay maaaring mangahulugan ng
pag-iwas sa pisikal na pagpapalagayang-loob upang
tumutok sa panalangin (1 Mga Taga-Corinto 7:5).

Ang pag-aayuno ay nagpapabuti sa ating pisikal na
kalagayan. Maraming mga impurities sa katawan ang
nasusunog kapag ang katawan ay tinanggihan ang
pagkain, sa gayon, nililinis ang isip, paglilinis, at pagalingin
sa katawan. Kahit na ang mga taong kulang sa timbang
na nag- aayuno para sa mga espiritwal na hangarin
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Simula at pagwawakas ng
iyong pag-aayuno
Mahalaga para sa iyo upang simulan at tapusin
ang iyong pag-aayuno nang paunti-unti.
Simulan ang pagbawas sa iyong paggamit ng
pagkain, lalo na ang mga may caﬀeine (kape,
tsaa, softdrinks) araw bago ka mag-ayuno.
Mas mahalaga, manalangin nang maaga
upang mapanatili ka ng Diyos sa pisikal,
mental, at espirituwal sa iyong pag-aayuno.
Pagkatapos ng iyong pag-aayuno huwag agad
bumalik sa iyong normal na pagkain. Mas
mainam na kumain ng mga malalambot na
pagkain upang ang iyong katawan ay ayusin
at bumalik sa normal na pantunaw.

Pag-iingat
Habang may mga pakinabang sa pag-aayuno,
ang ilan ay hindi dapat mag-ayuno nang
walang pangangasiwa ng medikal. Halimbawa:
• Ang mga taong masyadong payat
• Ang mga taong madaling kapitan ng mga
karamdaman sa pagkain
• Ang mga nagdurusa sa kahinaan o
anemia
• Ang mga taong nasuri na may ilang mga
karamdaman na nangangailangan ng
patuloy na nutrisyon
• Mga buntis at mga babaeng
nagpapasuso
• Ang mga taong umiinom ng iniresetang
gamot
Kumunsulta sa iyong doktor bago mo simulan
ang iyong pag-aayuno. Magkaroon ng
kamalyan na ang ilang mga doktor ay maaring
walang kaalaman o limitado lang ang kanilang
pag-unawa dito.

mga mungkahi sa
panalangin
Sa pagtingin natin sa Banal na Kasulatan
sa susunod na mga araw, matututo tayong
manalangin sa pamamagitan ng Banal na
Kasulatan sa pamamagitan ng paggamit ng
mga sumusunod na balangkas:

P agsamba (Adoration)
Sinasamba namin ang Diyos para sa kung
sino Siya, kung ano Siya. Nakatuon tayo
sa kadakilaan at kabutihan ng Diyos at
kilalanin Siya sa ating buhay. Ipinapahayag
namin na ang Kanyang kaluwalhatian at
kasiyahan ay mas mahalaga kaysa sa
aming mga alalahanin at pangangailangan.

P ag-amin (Confession)
Aminin at kinikilala natin ang ating
mga kasalanan sa harap ng Diyos. Ang
kasalanan ay nakakasakit sa Diyos, kaya’t
hindi tayo gumawa ng mga dahilan para sa
o gumawa ng ilaw dito. Sa oras na ito ng
pag-aayuno at panalangin, hilingin natin sa
Diyos ang biyaya na patuloy na tumalikod
sa kasalanan.

P asasalamat (Thanksgiving)
Nagpapasalamat kami sa Diyos sa kanyang
nagawa at magpapatuloy na gawin sa
aming buhay. Pinasasalamatan din namin
Siya nang maaga para sa kung paano Niya
sasagutin ang aming mga dalangin. Dapat
tayong palaging manalangin nang may
saloobin ng pasasalamat.

P aghingi (Supplication)
Mapagpakumbaba nating dalhin sa Diyos
ang ating mga kahilingan at mga kahilingan
ng iba. Ipinapahayag namin ang aming
pag-asa sa Diyos na ating kalakasan,
manggagamot, tagapagbigay ng serbisyo,
tagapagtanggol, tagapag-comfort, gabay,
at kaibigan.
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journal natin

ang 6 na araw na prayer and fasting:

A. Hinihikayat namin kayong isulat ninyo ang inyong
replections sa inyong personal na journal o
talaarawan o kaya’y sa inyong cellphone, tablet o
laptop sa pamamagitang ng inyong built-in notes
app.
B. Ang isang alternatibo, pwede ninyong punan ang P&F Booklet sa
paraang digital duon sa notes section na inilaan matapos ng
bawat daily devotion sa pamamagitan ng :

Open ninyo ang Prayer & Fasting Booklet sa Adobe
Acrobat o Adobe Reader.
Click mo ang Fill & Sign sa kanang panel
Piliin ang opsyon na Fill & Sign at gamitin itong
particular na gamit na makikita sa toolbar at dito
ka mag-type ng iyong mga reflections sa mga
nakalaang blankong space.
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Nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga sumusunod:
Italaala ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay at ilista ang mga ito sa pagsamba at pasasalamat

Patuloy akong manalangin sa pamamagitan ng
pananampalataya para sa Diyos na
Mapakumbabang hilingin sa Panginoon ang may kaugnayan sa mga kahilingan na
ipangako mong ipanalangin at tiwala sa Panginoon
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B A S A H I N N AT I N :

M E D I TAT E N AT I N :

NEHEMIAS 1 : 3-11

1.

3

Ano ang pinakaunang ginawa ni Nehemias
nang nabalitaan niya ang kalagayan ng
Herusalem? (v.4)

Sinabi nila sa akin, “Ang mga natirang buháy sa lalawigan
na nakatakas sa pagkabihag ay nasa isang malubhang
kalagayan at kahihiyan. Ang pader ng Jerusalem ay wasak at
ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy.”

2. Paano ang pagkilala ni Nehemias sa
Panginoon sa kanyang panalangin ? (v. 5)

4

3. Ano ang kinumpisal ni Nehemias ? (vv.6-8)

5

4. Ano ang pangako ng Diyos kung sila’y
magsisisi at susundin ang Kanyang gawi?
(vv. 9-10)

Nang marinig ko ang mga salitang ito, ako’y umupo, umiyak,
at tumangis nang ilang araw; at ako’y nagpatuloy sa pagaayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit.
Aking sinabi “O, PANGINOONG Diyos ng langit, ang dakila
at kasindak-sindak na Diyos, na nag-iingat ng tipan at ng
tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa kanya, at nag-iingat ng
kanyang mga utos;

5. Paano tinapos ni Nehemias ang kanyang
panalangin? (v.11)

6

makinig ka sana ngayon at imulat ang iyong mga mata
upang makinig sa dalangin ng iyong lingkod, na aking
idinadalangin ngayon sa harap mo araw at gabi para sa mga
anak ni Israel na iyong mga lingkod. Aking ipinahahayag
ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel, na aming nagawa
laban sa iyo. Ako at ang aking sambahayan ay nagkasala.
7

Napakasama ng aming nagawa laban sa iyo, at hindi namin
iningatan ang mga utos, mga tuntunin, o ang mga batas na
iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moises.
8

Alalahanin mo ang salita na iyong iniutos sa iyong lingkod
na si Moises, na sinasabi, ‘Kapag kayo’y hindi tapat, ikakalat
ko kayo sa lahat ng mga bayan;
9

ngunit kung kayo’y manumbalik sa akin, at ingatan ninyo
ang aking mga utos at gawin ang mga ito, bagaman ang
inyong pagkawatak-watak ay nasa kadulu-duluhang bahagi
ng mga langit, aking titipunin sila mula roon at dadalhin ko
sila sa lugar na aking pinili upang patirahin doon ang aking
pangalan.’
10

Ang mga ito ang iyong mga lingkod at ang iyong
bayan, na tinubos mo sa pamamagitan ng iyong dakilang
kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na
kamay.
11

O Panginoon, pakinggan mo nawa ang panalangin
ng iyong lingkod na nalulugod na igalang ang iyong
pangalan. Pagtagumpayin mo ngayon ang iyong lingkod, at
pagkalooban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking
ito.”

I S A B U H AY N AT I N :
Nang kanyang malaman ang kalagayan
ng Jerusalem sa kanyang pagkakaguho, si
Nehemias na tagapagdala ng kopa ni Haring
Artaxerxes ng Persya, ay nagdasal sa Diyos
at nag-ayuno upang maitayong muli ang mga
pader nito.
Nitong nagdaang taon marami ang
naapektuhan ang kanikanilang mga plano,
relasyon, negosyo, at sa kanila mismong mga
tahanan. Sa panimula ng taon, bigyan natin ng
panahon ang ating sarili na magdasal, magayuno at alamin ang kapangyarihan ng Diyos
upang maitayong muli ang lahat ng nasira.
Tulad ni Nehemias, napapanahon na
tayo’y mamagitan para sa liderato ng ating
pamahalaan, gampanan natin ang ating
bahagi, at magpagamit sa Diyos sa isang
dakilang pamamaraan para sa ating bayan at
sa lahat ng mga bansa.
1.

Tuwing aking naririnig ang mga problema
sa ating bansa o sa buong mundo, ako
ba ay pabulong-bulong na sinisisi ang iba
o ako ba’y nananaghoy at nagdarasal?
Paano ba na ang aking dasal sa Diyos ay
makakatulong sa pagsasaayos ng ating
kalagayan sa kasalukuyan?

Noon ay tagapagdala ako ng kopa ng hari.
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2. Ginagawa ko ba ang aking katungkulan
sa Diyos bilang isang mabuting
mamamayan ng ating bansa? Sa halip
na magpahiwatig ng galit sa social
media at sisihin ang ating mga pinuno,
sa paanong paraan ako makakapagambag sa pagtataguyod ng ating
bayan?
3. Buong pananampalataya, gagawin ko
ang aking bahagi sa pamamagitan ng…
(Magtakda ng mga pangakong Simple,
Masusukat, Angkop, Realistic o
Makatotohanan, Time-Bound)

-

Values na hindi maka-Diyos, pagbagsak ng
moralidad, materyalismo at pagsamba sa mga
diyus-diyosan.

-

Mga hadlang pang-ekonomiya, problemang
pangtrapiko, mga panukalang batas na labag sa
Salita at kalooban ng Diyos

-

Na marami pang Pilipino mula sa lahat ng antas
ng buhay ay maligtas at magkaroon ng tunay na
paggalang at takot sa Panginoon.

Pray natin ang buong mundo --- kasama ang mga bansa
at pamahalaan, na matutunang umasa sa Panginoon
nang mahinto na ang pagkalat ng CoVid19, malagpasan
ang matinding epekto sa ekonomiya ng buong mundo,
at bigyan kakayanan ang pagsulong ng medisina para sa
kalusugan at proteksiyon ng lahat.

P R AY N AT I N :
Mamagitan tayo para sa ating bansa—
kasama ang ating mga leaders nang lahat
tayo’y sisiyasatin ang Panginoon ukol sa
mga problema na patuloy na kinahaharap
ng ating bayan.

JOURNAL:

Pray natin ang ating mga leaders na sila’y
maglingkod ng mayroong karangalan,
karunungan, katapatan, pangangalaga at
gabay:
-

Ang Presidente, Bise-Presidente,
mga Members ng Gabinete at mga
Advisers

-

Mga Senador at Congressmen

-

Ang Chief Justice at lahat ng mga
justices

-

Ang Militar at ng Police force

-

Ang Lokal na Gobyerno at mga
opisyal ng Barangay

Pray natin mga pangunahing issues na
pambansa:
-

Pagpapakalma ng CoVid19, tamang
pamamahala ng krisis at pag-alalay
sa ating ekonomiya.

-

Pagnanakaw at katiwalian, droga,
forced labor, human trafficking
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B A S A H I N N AT I N :

M E D I TAT E N AT I N :

MGA GAWA 4:23-31

1.

23

Pagkatapos na sila’y mapalaya, pumunta sila sa
kanilang mga kasamahan at iniulat ang lahat ng sinabi
sa kanila ng mga punong pari at ng matatanda.
24

Nang ito’y kanilang marinig, sama-sama silang
nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos, at nagsabi, “O
Panginoon na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat,
at ng lahat ng naroroon,
25

ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo,
sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David,
na iyong lingkod,
‘Bakit nagalit ang mga Hentil, at nagbabalak ang mga
tao ng mga bagay na walang kabuluhan?

26

Ang mga hari sa lupa ay naghanda upang lumaban,
at ang mga pinuno ay nagtipon,
laban sa Panginoon, at laban sa kanyang Cristo.’
27

Sapagkat sa katotohanan, sa lunsod na ito, sina
Herodes at Poncio Pilato, kasama ng mga Hentil at
ng bayan ng Israel, ay nagsama-sama laban sa iyong
banal na Lingkod[c] na si Jesus, na iyong pinahiran,
28

upang gawin ang anumang itinakda ng iyong
kamay at ng iyong pasiya na mangyayari.
29

At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang
mga banta at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na
masabi ang iyong salita ng may buong katapangan,
30

habang iyong iniuunat ang iyong kamay upang
magpagaling at ginagawa ang mga tanda at mga
kababalaghan sa pamamagitan ng pangalan ng iyong
banal na lingkod na si Jesus.”
31

Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang
dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno
ng Espiritu Santo, at kanilang ipinahayag na may
katapangan ang salita ng Diyos.

Una sa lahat, bakit nga ba nabilanggo sina
Pedro at si Juan? (Mga Gawa 3:1-10, 4 :1-22)

2. Sa kabila ng mga banta mula sa mga
religious leaders, paano tumugon ang
church sa situwasyon? Paano ang
panimula ng kanilang dasal? (v23-24)
3. Ano ang pangunahing dahilan ng kanilang
pagkabahala nang kanilang itinaas ang
kanilang mga dalahin sa Panginoon?
4. Ano ang kanilang tiyak na hinihingi sa
Panginoon? (vv28-30)
5. Ano ang nangyari matapos nilang magpray? (v31)

I S A B U H AY N AT I N :
Dahil sa pinagdaanang oposisiyon na kanilang
naengkwentro sa pagpapagaling ng pulubing
pilay, paulit-ulit na nagsabi si Pedro at Juan na
tanging si Jesus lamang ang makakagawa ng
gaung gawain at ang kaligtasan ay tanging sa
Kanya lamang matatagpuan (Mga Gawa 4 : 12).
Sila’y nagpasyang sundin ang Diyos sa halip
na ang mga tao ( Mga Gawa 4 : 19 – 20 )
Tila madaling gawin ng pandemya na
hadlangan ang gawaing palaganapin ang
Mabuting Balita, subalit sa katotohanan,
napakinabangan pa ito ng Diyos na
isakatuparan ang Kanyang planong
kaligtasan para sa mundo at sa Kanyang
sangkatauhan.
Sa ating pananalangin at paghangad sa
Panginoon bilang isang church, tayo ay
binigyan ng kakayanang ipagpatuloy pa ang
Great Commission:
1.

Sa paanong paraan na ang mahirap na
sitwasyon ay naging hadlang sa akin na
mag-disciple upang sila rin ay makapagdisciple? Paano ko malalagpasan ang
ganitong mga pagsubok?

2. Paano ko ba nagagampanan ang aking
tungkulin bilang tapat na saksi upang
ang mga tao aking paligid ay marinig at
kanilang ma-experience din ang kaligtasan
siyang libreng kaloob sa pamamagitan ni
Jesu-Cristo?
8
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3. Lubos kong pananampalataya, ako
ay patuloy na maglilinkod sa Diyos sa
pamamagitan …

JOURNAL:

(Magtakda ng mga pangakong Simple,
Masusukat, Angkop, Realistic o
Makatotohanan, Time-Bound)

P R AY N AT I N :
Ating itaas sa panalangin ang ating church,
Christ’s Commission Fellowship, na
magpatuloy na dakilain ang Panginoon sa
pamamagitan pag-disciple na sila rin ay
makapag-disciple ng lahat ng mga bansa.
Mamagitan para sa ating mga leaders nang
ang Panginoon ay lubos na alalayan ang
Kanyang mga lingkod at bigyan sila ng
karunungan kung paano malalagapasan
ang taong ‘to:
-

Ang ating Senior Pastor Peter Tanchi,
ang kanyang asawa na si Deonna at ng
kanyang buong pamilya

-

Para sa ating mga Elders, mga Pastor,
mga leaders at ng kanikanilang mga
pamilya

-

Mga CCF Staff, Workers, Ministry
Heads, Volunteers

-

Lahat ng mga Disciplers at ng
kanikanilang mga disciples na lumago
at maging kahalintulad ni Kristo sa
kanilang pagsasakatuparan ng Great
Commission

-

Na maging kapakipakinabang sa
Diyos ang Go Viral upang maabot ng
Mabuting Balita ni Kristo ang higit na
maraming pang tao.

Pray natin ang lahat ng CCF satellites,
ministries at Dgroups sa dito sa ating bansa
at ng nasa buong mundo na maipagpatuloy
sa pagsisilbi sa Panginoon ng buong tibay
at katapatan.
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B A S A H I N N AT I N :

-

EPHESIANS 3:14-21
14

Kaya’t nakaluhod akong nananalangin sa Ama,

15

na siyang pinagmumulan ng pangalan ng bawat

sambahayan sa langit at sa lupa. 16 Dalangin ko

Ating maunawaan ang pag-ibig ni
Cristo (ang lawak, haba, taas at lalim
nito) (v18)

3. Ayon sa talata 20-21, gaano ang
kakayanan ng Diyos gawin ang anuman at
ano ang layunin sa likod nito?

ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na
pagkalooban kayo ng kapangyarihan upang lumakas
ang inyong panloob na pagkatao sa pamamagitan
ng kanyang Espiritu, 17 at upang manirahan sa

I S A B U H AY N AT I N :

tumitibay sa pag-ibig. 18 Dalangin ko na makaya

Ang lahat ng mga pamilya ay sadyang
nasubok sa mga pangyayari nang nagdaang
taon. Para sa iba, ang pagkaka-lockdown ay
nagdulot ng tension sa kanilang mga relasyon
at pag-aaway sa pamilya.

ninyong arukin, kasama ng lahat ng mga banal, ang

1.

inyong mga puso si Cristo sa pamamagitan ng
pananampalataya, habang kayo’y nag-uugat at

luwang, haba, taas, at lalim, 19 at lubos na maunawaan
ang pag-ibig ni Cristo, nang higit sa kayang abutin
ng kaalaman, upang kayo’y mapuno ng lubos na
kapuspusan ng Diyos. 20 Ngayon, sa kanya na may
kapangyarihang gumawa ng higit pa at lalong sagana
kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa
kapangyarihang kumikilos sa atin, 21 sumakanya nawa
ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at kay
Cristo Jesus sa lahat ng salinlahi, magpakailanpaman.
Amen.

M E D I TAT E N AT I N :
1.

Paano ang postura ni Apostol Pablo sa kanyang
pananalangin? (v14)

2. Anu-ano ang kabuluhan ng mga hinihiling ni
Pablo? (vv16-19)
-

Palakasin ng buong kapangyarihan sa ating
panloob na pagkatao (v16)

-

Manirahan ang prisensya ni Cristo sa ating
puso sa pamamagitan ng pananampalataya
(v17a)

-

Tayo’y pinag-uugatan at pinagtutumibay sa
pag-ibig (v17b)

Sa paano kayang paraan maliligtas ng
Diyos ang ilan sa aking mga relasyon na
tila wasak na o nasusubok?

2. Akin bang taimtim na ipinapanalangin ang
aking pamilya, upang aking maibahagi ang
pag-ibig ni Cristo sa kanila?
3. Akin bang ginagampanan ang aking
bahagi na maitanim si Cristo bilang sentro
ng aming pamilya? Bilang magulang,
paano ba ako maipapamana ang
pagkamaka-Diyos ngayon? Bilang isang
anak, paano ko mabibigyang-dangal at
pagmamahal ang aking mga magulang at
mga kamag-anakan? Paano maisasalamin
ang pag-ibig ni Cristo sa aking mga
relasyon?
4. Buong pananampalataya kong
pangangalagaan na magkaroon ng
mabubuting relasyon sa pamamagitan ng…
(Magtakda ng mga pangakong Simple,
Masusukat, Angkop, Realistic o
Makatotohanan, Time-Bound)
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P R AY N AT I N :
Hingin mo sa Panginoon na gamitin kang
daluyan ng Kanyang pag-ibig sa iyong mga
kamag-anak at miyembro ng pamilya:
-

Na maging higit na Mabuti at lalong
maging Christ-like na miyembro ng
pamilya, asawa, magulang, anak atbp.

-

Na pangalagaan ang ating pamilya at
tahanan sa turo ng ating Panginoon.

-

Na ikaw ay punuan ng Banal na Espiritu
upang maipamalas ang bunga nito
na pag-ibig, kasiyahan, kapayapaan,
kabutihan, katapatan, kahinahunan
at kakayanang magpigil sa sarili.
(Galacia 5:22-23)

Confess natin ang ating nakagawiang
pagsasawalang-bahala sa ating pamilya,
ang pag-iwas ng pansin sa mga hindi
pagkakaunawaan o sa mga tension sa
iyong mga relasyon. Gayun din ang hindi
natin pagpapatawad sa mga taong nanakit
sa ating, lalo na kung ito mismo ay mula sa
ating mga kapamilya.
Kunin natin ang mga pagkakataon na
manalangin kasama ang buong pamilya:
bigyang lakas-loob at pagpapahalaga
ang bawat isa sa kanilang mabuting
mga katangian at gawain at gawin ding
magtanong sa bawa’t isa ng: “paano
ko pang magagawang magbago?” at
pagkatapos ay ipag-pray and bawa’t isa sa
Panginoon.

JOURNAL:
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B A S A H I N N AT I N :

M E D I TAT E N AT I N :

MATEO 8:5-13
5

1.

Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa ang

isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap,
6

Ano ang dahilan ng senturyon kung
bakit nakipagkita siya kay Jesus? (v6)

2. Paanong tinugunan ng senturyon si
Jesus? Anong itinawag nito sa Kaniya?
(vv5-8)

“Ginoo (Lord), ang aking katulong ay naparalisado.

Siya po’y nakaratay sa bahay at lubhang
nahihirapan.” 7 Sinabi ni Jesus, “Pupuntahan ko siya

3. Ano ang naging tugon ni Jesus sa
kahilingan ng senturyon? (v10)

at pagagalingin.” 8 Ngunit sumagot sa kanya ang
opisyal, “Ginoo (Lord), hindi po ako karapat-dapat na
puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang

4. Anong kahulugan ng sinabi ni Jesus sa
vv11-12?

9

po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako’y
nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may

5. Paano gumaling ang katulong ng
senturyon? (v13)

nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko
ang isa, ‘Pumunta ka roon!’ siya’y pumupunta; at ang
isa naman, ‘Halika!’ siya’y lumalapit. Kapag sinabi ko
sa aking alipin, ‘Gawin mo ito!’ ginagawa nga niya
iyon.” 10 Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi
niya sa mga taong sumusunod sa kanya, “Tandaan
ninyo: hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking
pananampalataya sa buong Israel. 11 Tandaan ninyo:
marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran
at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac
at Jacob sa kaharian ng langit. 12 Ngunit ang mga

I S A B U H AY N AT I N :
Napakaraming tao sa ating paligid ang
may sakit o nasasaktan. Subalit katulad ng
senturyon, dapat nating gamitin ang tila
musmos nating pananampalataya upang
magtiwala kay Kristo at iangat sa pagdarasal
ang mga taong marahil ay hindi kayang iangat
ang kanilang mga sarili.

ayon sa iyong pananampalataya.” Sa oras ding iyon

Patuloy na ginagawa ng Diyos ang imposible
at ngayo’y nakatuon ang Kanyang paningin sa
mga buong pakumbabang umaasa sa Kanya
at nagsasabing: “Panginoon, hindi po ako
karapat-dapat, subalit sa isang salita Niyo po
lamang at ang Inyong abang lingkod ay agad
nang gagaling….”

ay gumaling ang katulong ng kapitan

1.

taong dapat sana’y kasama sa kaharian ay itatapon
sa kadiliman; mananangis sila doon at magngangalit
ang kanilang mga ngipin.” 13 At sinabi ni Jesus sa
opisyal, “Umuwi ka na; mangyayari ang hinihiling mo

Ako ba ay nananalig sa kapangyarihan
at awtoridad ni Jesus na magagawa Niya
ang imposible? Katulad ng senturyon,
ako ba ay dumudulog sa Kanya nang
may tunay na pagpapakumbaba, buungbuong pagtitiwala at tila musmos na
pananampalataya?

2. Paano ang aking pananalig sa ngayon?
Ito ba ay nag-aalanganin sa pag-aalala sa
aking sitwasyon o ito ay kalugud-lugod sa
paningin ng aking Tagapagligtas?
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3. Katulad ng senturyon, AKO
AY mamamagitan nang may
pagpapakumbaba sa harap ni Kristo
para sa mga may sakit at higit sa lahat
ay para sa mga nangangailangan ng
kaligtasang galing sa Kanya. Buong
pananalig kong ipagdarasal si (sila)
……………….

JOURNAL:

(Banggitin ang pangalan ng bawa’t
isang taong ipinagdarasal.)

P R AY N AT I N :
Ating ikumpisal na tayo ay hind karapatdapat sa harap ng Panginoon, sa lahat ng
mga pagkakataong umasa tayo sa ating
sariling mapagkukunan, kakayahan at
pangangatwiran, sa halip na unahin at higit
na pahalagahan ang tumakbo sa Kaniya..
•

Sa ating pagdarasal para sa paggaling
– maging Ito man ay para sa ating sarili
o sa ating kapwa – tayo ay magtiwalang
pagagalingin tayo ng Diyos, nang ayon
sa Kaniyang kalooban, sa Kaniyang
panahon at sa Kaniyang paraan. Tayo
ay magdasal nang tulad ng pananalig
ng mga bata – naniniwalang ang Diyos
ay may Kakayanan. Siya pa rin ang hindi
nagbabagong Manggagamot kahapon,
ngayon at magpakaylanman.

•

Ipagdasal natin ang mabuting
kalusugang mula sa Panginoon habang
ginagawa rin natin ang ating bahagi sa
pagkain nang tama at maayos, pagtulog
nang wasto sa oras at pag-eehersisyo
nang regular.
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B A S A H I N N AT I N :

M E D I TAT E N AT I N :

COLOSAS 1:3-12

1.

3

Tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi kaming

nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating
Panginoong Jesu-Cristo. 4 Sapagkat nabalitaan namin
ang inyong pananalig kay Cristo Jesus at ang inyong

Anong ipinagdarasal at ipinagpapasalamat
ni Apostol Paul? (vv3-5)

2. Paanong nalaman ng mga
mananampalataya sa Colosas ang salita ng
katotohanan, ang Ebanghelyo? (vv6-7)

pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos, 5 dahil sa pagasang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo
sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang
ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan,
ang Magandang Balita na dumating sa inyo. 6 Ito’y

3. Ano ang walang humpay na ipinagdarasal
ni Paul? Paano tayo mapupuno ng
kaalaman ng Kaniyang kalooban sa
karunungan at pagkaunawang espirituwal?.
(v9)

lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong
daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig
at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa

4. Anong dapat nating gawin upang lumakad
sa pamamaraang karapat-dapat sa
Panginoon? (v10)

kagandahang-loob ng Diyos. 7 Natutunan ninyo ito
kay Epafras, ang aming kamanggagawa, isang tapat
8

na lingkod ni Cristo at kinatawan ninyo. Sa kanya

5. Ano ang resulta ng panalangin ni Paul?
(vv11-12)

namin nalaman ang inyong pag-ibig na naaayon sa
Espirit 9 Kaya’t mula nang marinig namin ito, patuloy
naming idinadalangin sa Diyos na sana’y ipaunawa
niya sa inyo nang lubusan ang kanyang kalooban,
sa pamamagitan ng karunungan at pang-unawang
kaloob ng Espiritu. 10 Sa gayon, makakapamuhay
na kayo nang karapat-dapat at kalugud-lugod sa
Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting
gawa, at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos.

I S A B U H AY N AT I N :
Marami sa mga kabataan ngayon ang naaakit
sa mga nauuuso, mga ideolohiya, mga
plataporma at mga aktibidad na maaaring
makahadlang upang maranasan nila ang
biyaya at layunin ng Diyos para sa kanilang
mga buhay.

sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga

Kailangan ng mga kabataan ang malakas at
makabuluhang halimbawa ng mga kalalakihan
at kababaihang tunay na matatapat sa Diyos
at maaari nilang sundan at tularan tulad nila
Epafras at Paul na ipinakikita ang kanilang
pananampalataya sa kung paano sila
namumuhay.

pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa

1.

11

Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa

tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan, upang
inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang
lahat ng bagay. 12 Lagi kayong magpasalamat sa Ama

liwanag.

Paano ko ginagawa ang aking bahagi
sa pag-abot sa mas nakababatang
henerasyon? Tulad ni Epafras, maaari
ba akong maging isang makabuluhang
instrumento sa buhay ng mga kabataan
at magbunga ito sa maaabot ng aking
impluwensya?
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2. Paano ako lumalakad sa paraang
karapat-dapat sa Panginoon? Ako ba
ay naging tapat sa mga pagkakataon
o oportunidad, mga relasyon at
kayamanang ipinagkatiwala ng Diyos sa
aking pangangalaga?

JOURNAL:

3. Dala ng aking pananalig, iaabot ko ang
aking mga kamay ng pagkalinga sa
mga kabataan sa pamamagitan ni (nila)
………………
(Banggitin ang pangalan ng bawa’t
isang taong ipinagdarasal.)

P R AY N AT I N :
Ating ipetisyon sa Diyos ang ating mga
kabataan (mga bata, teenagers, mga batang
nasa hustong gulang) sa mga sumusunod
na bahagi ng kanilang buhay:
•

Kahusayan sa eskwelahan/trabaho

•

Masigla at maayos na relasyon sa
pamilya

•

Tagumpay laban sa adiksyon
o pagkasugapa (sa droga,
pornograpiya, adiksyon sa mga laro
sa internet)

•

Kadalisayan o kalinisan sa kapurihan
at kakayanang magtimpi

•

Malabanan ang depresyon,
pagkabalisa o pagkaligalig at
kagustuhang magpakamatay

Simula sa linggong ito, ako ay magiging
intensyonal sa pagbibigay kalinga at
pagdarasal sa isang mas nakababata sa
akin.
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PERSONAL BREAKTHROUGH
D AY S I X , J A N U A R Y 1 6

B A S A H I N N AT I N :

M E D I TAT E N AT I N :

HABAKUK 3:1-6

1.

1

Ito ay panalangin ni Propeta Habakuk:
O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa,
at ako’y lubos na humanga.
Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon
ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon.
Maging mahabagin kayo, kahit kapag kayo’y
nagagalit.
3
Ang Diyos ay muling nanggaling sa Teman,
ang Banal na Diyos ay nagmula sa kaparangan ng
Paran.
Laganap sa kalangitan ang kanyang kaluwalhatian,
at puno ang lupa ng papuri sa kanya.
4
Darating siyang sinliwanag ng kidlat,
na gumuguhit mula sa kanyang kamay;
at doon natatago ang kanyang kapangyarihan.
5
Nagpapadala siya ng karamdaman
at inuutusan ang kamatayan upang sumunod sa
kanya.
6
Huminto siya at nayanig ang lupa;
sa kanyang sulyap ay nanginginig ang mga bansa.
Ang mga walang hanggang bundok ay
sumasambulat;
ang walang hanggang kaburulan ay lumulubog—
mga daang nilakaran niya noong unang panahon.
2

HABAKUK 3:16-19

Anong narinig ni HABAKUK na nagbigay sa
kaniya ng takot? Anong hiniling ng propeta
sa Diyos? (vv2,16)

2. Anong maaari mong matutunan tungkol sa
mga katangian at mga pagkilos ng Diyos sa
mga talatang (verses) 4 hanggang 6?
3. Paanong hinarap ni Habakuk ang mga
inaasahan niyang mangyayari o sitwasyon?
(v16)
4. Anong mga inihahatid o ipinahihiwatig ng
mga linyang ito? (17)
-

Ang puno ng igos(fig) ay hindi
namumulaklak
Walang mga bunga ang mga puno ng
ubas
Ang ani ng oliba ay hindi nagtuloy
Ang mga bukirin ay hindi nagbibigay ng
pagkain
Ang kawan ng mga hayop ay
nangangawala sa kulungan
Walang mga baka sa kuwadra

5. Anong matatag na kalutasan ang nasa
pagtatapos ng panalangin ni Habakuk?
(vv18-19)

I S A B U H AY N AT I N :

16

Narinig kong lahat ito at ako’y nanginig;
nangatal ang aking mga labi dahil sa takot.
Nanghina ang aking katawan,
at ako’y nalugmok.
Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon
ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin.
17
Bagama’t di namumunga ang puno ng igos
at hindi rin namumunga ang mga ubas,
kahit na maantala ang pamumunga ng olibo
at walang anihin sa mga bukirin,
kahit na mamatay lahat ang mga tupa
at mawala ang mga baka sa kulungan,
18
magagalak pa rin ako at magsasaya,
dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin.
19
Ang Panginoong Yahweh ang sa aki’y
nagpapalakas.
Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang,
inaalalayan niya ako sa mga kabundukan.

Nabuhay ang propetang si Habakuk sa
panahon ng pagbagsak ng bansang Israel
mula sa pananakop at pagsalakay ng mga
banyaga. Sa kabila ng sobrang kahirapan nang
panahong iyon, natutunan pa rin ng propeta
na magtiwala sa Diyos at isuko ang anumang
kahihinatnan sa Kaniyang mga soberano at
kataas-taasang layunin.
Ang tagumpay o pagsulong (breakthrough)
na ibinibigay sa atin ng Diyos ay hindi
nangangahulugang pisikal o materyal na pagunlad bagkus ay espirituwal; ang pagbabago
sa pinagtutuunan ng pansin at pinagkukunan
ng pag-asa ng ating mga puso.
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1.

Kapag ako ay nasa gitna ng mga
pagsubok, ako ba ay tumatakbong
palayo sa Diyos o hinaharap ko iyon
kasama Siya? Paano ko ibabaling ang
pinagtutuunan ko ng pansin patungo sa
Diyos kapag nahaharap sa aking mga
pagsubok?

JOURNAL:

2. Kahit walang natatanaw na tagumpay,
hindi pa rin ba matitinag ang aking
pagsamba at pagtitiwala sa Diyos?
Paano ko nga ba isusuko ang aking
kinabukasan sa Panginoon?
3. Dala ng aking pananalig, ako ay patuloy
na magtitiwala sa Panginoon na…
(Magtakda ng mga pangakong Simple,
Masusukat, Angkop, Realistic o
Makatotohanan, Time-Bound)

P R AY N AT I N :
•

Bigyang panahon natin ang
pagsuko ng ating mga pasanin sa
Panginoon: anumang panghihina ng
kalooban, pagkabalisa, kabigatan sa
konsensya, panghihinayang o takot
na humahadlang sa relasyon natin sa
Diyos.

•

Ikumpisal at ihingi ng kapatawaran ang
ating mga kasalanan, pagkukulang
at anumang pagkaalipin sa mga
makamundong bagay o adiksyon.
Hingin ang panunumbalik ng ating
buhay sa Diyos nang buong pagsisisi at
pagsuko.

•

Hilingin sa Panginoon ang isang
personal na tagumpay o pagsulong
(personal breakthrough) sa paghingi ng
Kaniyang karunungan at paggabay sa
ating buhay; nawa’y pagkalooban tayo
ng Banal na Espiritu ng isang mulling
pagkabuhay na ispirituwal, na may
ibayong lakas at sigasig upang sundan
ang Kaniyang mga yapak.
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Lord's Supper Guide

G A B AY S A H A P U N A N N G P A N G I N O O N

BASAHIN:

Bakit natin pinagdiriwang
ang Lord’s Supper?
• Ang simbolikong pagtitipong ito na ay pinagutos ng ating Panginoong Hesus bilang isang
malinaw na pagpapaalaala ng mga bagay
na Kanyang nagawa para sa atin. Kailangan
nating madalas na ito’y ipagdiwang nang ating
maalala si Hesus dahil sa pamamagitan ng Lord’s
Supper, “ipinahahayag ninyo ang kamatayan
ng Panginoon hanggang sa dumating siya.”
(verse 26).
• Bago pa pianghatihati ni Hesus ang tinapay
at ipinasa ang kopa, sinasabi ng Salita na si
Hesus ay nagpasalamat (verse 24). Si Hesus ay
nagpasalamat sa pagkakataong tayo’y Kanyang
pagsilbihan sa pamamagitan ng pag-aalay Niya
ng Kanyang katawan at dugo para sa ating
kapakanan.

Ano ba ang sinisimbolo ng tinapay
at ng alak (sa kaso natin, ng juice)?
• Ang tinapay ay sumisimbolo sa katawan ni Hesus
na siyang umako ng pasakit na dapat ay para sa
atin (verse 24)
• Hindi natin tinuturo na ang tinapay ay literal na
nagiging katawan ni Cristo o di kaya’y ang alak
o juice ay literal din na nagiging dugo Niya.
• Sa halip, ating pinapahayag na ang mga
elementong ito ay naglalarawan sa ating Lord
– kung sino Siya at kung ano Kanyang mga
nagawa.
• Kung ganun, aa ating pakikibahagi sa
mga elementong ito ay isang simbolikong
pagpapahiwatig ng ating pananampalataya sa
Kanya at natupad na ang Kanyang gawain sa
mundo.

1 Corinto 11 : 23 -29

Ano ba ang tamang saloobin bago
tayo makibahagi sa Lord’s Supper?
• Dapat ay maging mapagpasalamat at kumilala
ng utang-na-loob sa tuwing tayo’y tatanaw sa
nakaraan at sa kasalukuyan.
• Bigyan-tanaw ang nakaraan at magpasalamat sa
Panginoong Hesus para:
- Sa Kanyang libreng regalo na kaligtasan at
kapatawaran ng ating mga kasalanan

sa

- Sa Kanyang mga katangian (katapatan,
mapagpatawad, kagandahang – loob, banal,
mapagmahal, walang pagbabago)
- Sa ating pagkakakilala sa Kanya (Lord,
Panginoon, Tagapagligtas)
- Mga blessings tulad ng ating pamilya (asawa,
mga anak, mga magulang, kapamilya), sa
pagtugon sa ating mga pangangailangan atbp.
(tulad ng pagbilang ng mga pagpapalang
inyong natanggap)
- Mga pagkakataong makapaglingkod sa Kanya
at sa Kanyang mga alagad (family, kaibigan,
church)
• Tumanaw sa kasalukuyan at magpasalamat sa
Panginoong Hesus sa mga pagpapala na ikaw
ay buhay pa ngayon, at sa kaloob Niyang mga
relationships (biological at spiritual family, mga
kaibigan, Dgroups)
- Sa kung paano Niya sasagutin ang iyong mga
dasal
- Sa kung paano Niya tayo aalalayan habang
mayroong pandemya (bilang individual, ang
ating pamilya at bilang isang bansa)
- Ang pangakong na darating ang panahon na
Siya ay magbabalik muli.
• Bigyang panahon na tayo’y mag-reflect.

M A K I B A H A G I TAYO S A T I N A PAY AT
J U I C E AT M A G TA P O S S A P R AY E R
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Mga Ipapanalangin
Para sa Lahat ng Bansa

Para sa Ating Iglesia

1. Pandaigdigang Pagpapanibago – nawa’y matanto ng
buong sangkatauhan na kailangan nila ng kaligtasan
kay Hesukristo at nawa’y lahat ng mga alagad ni Kristo
ay ipahayag ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa.
2. Nawa’y matigil na ang pagkalat ng COVID19 at
anumang pagbabagong uri nito, na ang pamahalaan ay
magpatupad ng mga tamang hakbang at mga solusyon
upang mabawasan ang pagdami ng impeksyon at mga
nasasawi dahil sa virus na ito.
3. Nawa’y lahat ng pamahalaan sa buong mundo ay
magtulung-tulong na panatilihin ang kapayapaan at
kaayusan; na sa kabila ng mga pagkalugi at pagkabigo,
ang mga tao ay mamuhay sa maayos at kagalanggalang na paraan.
4. Ipanalangin nating ang CCF Beyond at ang ating mga
katulong sa misyon ay maprotektahan sa impeksyon at
nawa’y gamitin nila ang pagkakataong dulot ng krisis
upang ikalat ang Ebanghelyo at makahikayat pa ng
ibayong mga alagad ni Kristo.

1. Nawa’y ang buhay ng lahat ng mga namumuno at mga
kasapi ng CCF ay maging larawan ng pag-ibig para
sa Diyos at sa ating kapwa; kadalisayan at kabanalan;
pagpapakumbaba at pagtanggap sa ating pagkadurog
upang buuin tayo ng Panginoon (brokenness);
integridad
2. Katapatan sa pagtupad ng misyon ng Diyos para sa
CCF (na bigyang puri ang Diyos at makahikayat ng mga
alagad na nakatuon kay Kristo na manghihikayat rin ng
mga alagad na nakatuon kay Kristo).
3. Para kay Pastor Peter Tan-Chi at sa kaniyang pamilya
(kabanalan; pagkamalapit sa Panginoon; karunungan at
lakas upang pangunahan at patnubayan ang adhikain
ng CCF na magdisipulo nang maraming tao; maging
puspos ng Espiritu sa tuwina.)
4. Para sa lahat ng mga Elder, Pastor, DGroup Leader,
church planter, misyonaryo, manggagawa sa mga
eskwelahan, miyembro ng staff, boluntaryo (sigasig
sa paglilingkod sa Diyos; kabanalan; kalusugan at
proteksyo;, paglago sa Espiritu at pagkamalapit sa
Panginoon; mapasailalim ng kontrol at binibigyang
kapangyarihan ng Banal na Espiritu; maging mga taong
may kapuri-puring moralidad at integridad.
5. Nawa’y maging matagumpay ang kampanyang CCF
Go Viral sa pag-abot sa maraming tao at ipagpatuloy
ang Great Commission ni Jesus sa pag-ani ng mga
disipulo. Nawa’y bawat isang miyembro ng CCF ay
maging bahagi ng patuloy na pagpaparami ng mga
disipulo, sa paghikayat sa kanilang mga pamilya/kapaganak, grupo ng mga kaibigan at iba pang grupong
ginagalawan, dala ang Ebanghelyo.
6. Nawa’y lahat ng mga miyembro ng CCF ay
nangakatuon sa pananalangin.
7. Nawa’y maabot ng Elevate Campus Ministries ang mga
kabataan sa mga high school, kolehiyo at unibersidad
sa buong bansa.

Para sa Pilipinas
1. Ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga Miembro ng
Kabinete at ang kanilang mga Tagapayo
2. Ang mga Senador at mga Kongresista
3. Ang Punong Mahistrado at lahat ng mga Mahistrado
4. Ang Militar at ang Pulisya
5. Ang mga Opisyal ng Local na Pamahalaan hanggang
sa mga Barangay
6. Nawa’y maging maayos sa serbisyo ang lahat ng
opisyal pampubliko; magsilbi nang may integridad,
karunungan, katapatan; at nawa’y magkaroon ng
proteksyon at paggabay mula sa Diyos
7. Nawa’y ang mga tiwaling opisyal ay malantad at
madala sa hustisya
8. Nawa’y ang kabutihan, hustisya, kapayapaan at
kasaganaan ng ekonomiya ay manaig
9. Nawa’y lahat ng Filipino, anumang antas ng buhay ang
pinanggalingan ay maligtas at magkaroon ng takot sa
Panginoon
10. Para sa mga pangunahing isyu ng bansa [droga;
graft at katiwalian; sapilitang pagpapatrabaho (forced
labor) at panloloko, panlilinlang upang dalhin ang
mga biktima sa gawaing ikapapahamak nila (human
trafficking); pagkawasak ng pamilya at pagkakalayo ng
mga magulang sa mga anak; pagbagsak ng moralida;
idolotriya (o pagsamba o pagkahumaling sa mga
makamundo o mailing bagay o tao); materyalismo; hindi
makadiyos na pagpapahalaga (values); pornograpiya;
imoral na pakikipagrelasyon; ang pagdami ng mga
may HIV; ang maagang pagdadalantao; kalituhan sa
kasarian; adiksyon sa mga gadget; problema sa traffic;
at mga panukalang batas at mga naisabatas na, na
maliwanag na taliwas sa salita at kalooban ng Diyos]
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Mga Ipapanalangin
Para sa Ating Pamilya
1. Nawa’y maging nakatuon ang buong pamilya kay
Kristo.
2. Nawa’y mahalin ng mga kalalakihan ang kani-kanilang
asawa at nawa sila ay maging punong-espirituwal
(spiritual leader) ng kani-kanilang pamilya.
3. Nawa’y igalang at magpasakop ang mga kababaihan
sa kani-kanilang asawa.
4. Nawa’y maging huwaran ng pagiging tagasunod ni
Kristo ang mga magulang sa kanilang mga anak.
5. Nawa’y maging intensyonal ang mga magulang sa
paggabay at pagdidisipulo sa kanilang mga anak sa
pagkilala at pagmamahal sa Diyos.
6. Nawa’y maging masunurin at magalang ang mga anak
sa kanilang mga magulang.
7. Nawa’y magkaroon ng pagpapatawad at manumbalik
ang mabuting relasyon sa pamilya; na ang buong
pamilya ay mamuhay nang may pagkakasundo,
pagmamahal at paggalang sa isa’t-isa; sabay-sabay na
naglilingkod sa Diyos at sa kapwa.
8. Kaligtasan para sa buong sambahayan at mga kamaganak.

Para sa Pananalapi (Finances)
1. Makawala sa mga pagkakautang
2. Mabuting pag-aalaga sa mga biyaya sa pananalapi na
ang Diyos ang tunay na nagmamay-ari
3. Maging matapat at regular sa pag-aalay ng
tithe, maging bukas-palad at matulungin sa mga
nangangailangan
4. Paglago ng negosyo at pag-unlad ng propesyon o
karera

Para sa Iba pa Nating Personal na
Dalangin

Para sa Personal na Tagumpay
(Breakthrough)
1. Espirituwal na pagpapanibago (spiritual revival) –
makilala ang Diyos nang mas malalim, mamuhay nang
makapagbibigay lugod at papuri sa Kaniya
2. Buuin ang katauhan at karakter na kahalintulad ni
Kristo sa pamamagitan ng pagiging puspos ng Banal
na Espiritu at ng mga bunga ng Espiritu (pagmamahal,
galak, kapayapaang-loob, pagpapasensya, kabaitan,
kabutihan, pagkamatapat, pagkamahinahon at
pagiging matimpiin)
3. Pagpapagaling sa katawan at isang balanseng buhay
(patuloy na pag-angat ng karunungang galling sa
Diyos, sa kinalalagyan sa buhay, kinalulugdan ng Diyos
at ng kapwa)
4. Tagumpay laban sa mga kasalanan at masasamang
nakaugalian o nakasanayan
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ibahagi angiyong kwento
Ibahagi ang iyong nasagot na
mga panalangin.
Magpost online

#CCFAnsweredPrayer
Mag-email samin

ccfmain
ccfmainTV

testimonies@ccf.org.ph

ccf.org.ph
info@ccf.org.ph
(02) 8866 9900

Ortigas East, Ortigas Ave.
cor. C5 Road, Pasig City

