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SENIOR
PASTOR
MENSAHE MULA SA

S E N I O R PA S TO R

A blessed Happy New Year, brothers and sisters in Christ!

As we welcome the year 2022, we are once again are
going through a week of prayer and fasting together as
one church. I personally want to welcome all of you and
encourage you to look forward to the amazing things God
can do as we pray and submit to Him.

This year’s theme is
REVIVAL: PRAYING THROUGH THE WORD.
Across the pages of the Holy Scripture, we will see many
heartfelt prayers written by committed followers of God.
These prayers sought revival, healing, safety, peace, and
prosperity. As we go through the featured passages and
prayers this week, my humble request is for you to take
every Night Watch seriously and commit to watching and
praying with us every night of the week.
The Philippines faces a big challenge this year as we will be
choosing the next leaders of the country in the elections on
May 2022. In our country and elsewhere around the globe,
we are still facing the debilitating effects of the pandemic that
have impacted lives and ways of living in a much different
track than what we were so used to doing. Economies are
yet to recover and the churches of Christ are tasked to step
up and proclaim hope even in dark and troubling times.
Amidst these difficulties and challenges, I pray that you fix
your eyes on Jesus – and I invite you to join us every night
of this week to come to before the Lord, seek Him in prayer,
and be transformed by our encounter with Him.
May you be blessed beyond measure, dear CCF Family,
and ultimately, may God alone be glorified as we lift up our
hearts and prayers to Him who is sovereign and in control.
God bless you and enjoy your time with Him!

In Christ,

Dr. Peter Tan-Chi
Senior Pastor, Christ’s Commission Fellowship
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Maraming salamat sa
pagsama sa Intercede!
Ang taunang pagdiriwang ng panalangin at pagaayuno ng CCF ay isinasagawa tuwing simula at sa
kalagitnaan ng taon. Ipinapahayag nito ang ating
pagtitiwala sa Diyos at pagsasariwa ng kalooban ng
Diyos sa ating buhay.
Habang tayo ay nag-aayuno at nagdarasal, nagaaral, isinasabuhay ang Kaniyang Salita, at nagtitipon
ng sama-sama mula Miyerkules hanggang Sabado
para sa pagsamba, dalhin natin sa Panginoong
Diyos ang ating mga pangangailangan nang may
pananampalataya dahil Siya ay hindi nagbabago
kahapon, ngayon, at magpakailanman (Hebreo 13:8)
Upang matulungan tayong maghanda para sa linggo
ng panalangin at pag-aayuno, narito ang ilan sa mga
praktikal na tip at kasagutan sa mga karaniwang
katanungan tungkol sa pag-aayuno.
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PATNUBAY SA PANALANGIN
Ano ang Panalangin?
AT PAG-AAYUNO
Ang panalangin ay ang pakikipag-usap sa Diyos—at ang pakikinig
sa Kaniya para sa hangarin na maisangayon ang ating kalooban
sa Kaniya.
Ito ay ang pagharap sa Diyos sa pangalan ni Hesus, batay sa
Kaniyang Salita (ang Bibliya), na may gabay ng Kaniyang Banal
na Espiritu. Tuwing tayo ay nananalangin, sinasamba natin Siya,
dinudulog ang ating mga puso na may pasasalamat sa ating Ama
sa Langit, ipinapahayag sa Kaniya ang ating mga pangangailangan
at ang mga pangangailangan ng iba, at hinihiling na ang
Kaniyang kalooban at kaharian ay maitaguyod 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 hindi pagkain sa loob ng itinakdang oras
o panahon upang maipahayag ang ating pagsisisi sa kasalanan
at ating paghahangad na mapalapit sa Diyos, habang tayo ay
nabibigyan ng mas mahabang oras sa pagbasa ng Kaniyang
Salita at sa panalangin.
Ang pagliban sa mga mahahalagang bagay sa ating buhay tulad
ng pagkain ay pagkakataon upang maipahayag ang taos-pusong
pagtitiwala at pangangailangan natin sa Diyos.
Habang ang mga Kristiyano sa ating panahon ay maaari ring
umiwas mula sa iba pang mga bagay tulad ng libangan, palakasan,
at social media, ang pag-iwas sa pagkain ay ang karaniwang
paraan ng pagpapahayag ng pag-aayuno sa Bibliya.
Ang pag-aayuno ay isang paraan upang ipakita ng ating
pagtitiwala sa Diyos at ating kasapatan sa Kaniyang prisensya
na hindi mahihigitan ng anumang bagay sa ating 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).
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PATNUBAY
SA
PANALANGIN
Bakit tayo dapat mag-ayuno?
AT PAG-AAYUNO
Inaasahan ng Diyos na tayo ay 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 Hesus na “sa tuwing nag-aayuno ka”, hindi “Kung magaayuno ka”. Nangangahulugan ito na ang pag-aayuno, tulad ng
panalangin, ay hindi isang mungkahi. Ang pag-aayuno ay bahagi
ng buhay Kristiyano.
Nag-ayuno si Hesus.
At pagkatapos Siya ay nag-ayuno ng apatnapung araw at apatnapung
gabi, pagkatapos ay nagutom siya. - Mateo 4:2

Bago ang pagmiministeryo ni Hesus, nag-ayuno Siya nang
apatnapung araw. Alam Niyang kailangan Niya ng espirituwal na
lakas upang matupad ang Kaniyang layunin sa mundo. Sa pagaayuno ang ating pisikal na pangangatawan man ay nagiging
mahina, ang ating espiritwal na buhay ay lumalakas at tayo’y mas
nagiging handang tuparin ang gawain ng Diyos.
Nag-ayuno ang mga unang mananampalataya.
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 mamumuno
sa iba’t ibang mga simbahan, nag-aayuno at nagdarasal bago
itinalaga sa Panginoon ang mga pinuno.
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PATNUBAY SA PANALANGIN
AT PAG-AAYUNO
Ang pag-aayuno ay nagpapakita ng pagpapakumbaba sa harap
ng Diyos.

Ngunit 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 nagpapahintulot na maranasan natin
ang biyaya ng Diyos. Kapag nagpakumbaba tayo sa panalangin
at tumalikod sa ating masasamang pamamaraan, ipinangako ng
Diyos na tayo ay Kaniyang pakikinggan at tutugunan Niya tayo
ayon sa Kaniyang kalooban.
Sa pag-aayuno, tayo ay nagiging 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 sa ating prayoridad. Ang pag-aayuno
ay isang paalala na ang Diyos ang nauuna sa ating mga
pangangailangan. Idinudulog natin sa Kaniya ang ating mga
inaalala dahil Siya naman ang may kakayahang gumawa ng
mga kamangha-manghang gawa na magbibigay sa Kaniya ng
kaluwalhatian.
Ang pag-aayuno ay nagsasariwa ng ating espirituwal na buhay,
pansarili man o Pambansa
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. - 2 Cronica 7:14
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PATNUBAY SA PANALANGIN
AT PAG-AAYUNO
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 nagbibigay buhay sa bawat isa at sa bayan.
Ito rin ay nagdudulot ng kagalingan, pagbabago at paghahanda
para sa mga bagay na dakila sa kaharian ng Diyos.
Ang pag-aayuno ay mabuti para sa ating kalusugan.
Ang pag-aayuno ay mabuti sa ating pisikal na kalagayan. Nililinis
nito ang ating sistema sa mga toxin sa katawan. Sa pangkalahatan,
naglilinis ito ng kaisipan at nagdudulot ng mabuting kalusugan.
Maging ang mga kulang sa timbang ay nakitaan ng kabutihan sa
pangangatawan dahil sa pag-ayuno at panalangin. Maraming mga
guro ng Bibliya ang nagsasabi na ang tatlong-araw na pag-aayuno
ay mabuti sa kalinisan ng espiritu at kalayaan sa mga masamang
bisyo.

(“What Does the Bible Say About Fasting?”, Christ Unlimited Ministries, www.bible.com)
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PATNUBAY SA PANALANGIN
Ano ang iba’t AT
ibang
uri				
PAG-AAYUNO
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 sa
loob ng itinakdang panahon. Ang pag-inom ng tubig ay kailangan.
Ang matinding pag- iingat ay nararapat para sa mga mahabang
pagaayuno (higit sa isang linggo), lalo na’t kung may mga medikal
na kondisyon. Mabuting kumunsulta sa manggagamot kung
nagpaplano kang mag-ayuno nang mahabang panahon.
Bahagyang pag-aayuno
Sa bahagyang pag-aayuno, ang isang tao ay kumakain lamang
ng ilang mga uri ng pagkain sa loob ng partikular na panahon,
o kaya naman ay 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 kaniyang pag-aayuno.
Juice fast
Ito ay isang bahagyang pag-aayuno na sa halip na kumain ay
umiinom lamang ng juice.
Object fast
Ito ay pag-aayuno mula sa mga bagay na ginagamit o ginagawa,
maliban sa pagkain. Ang mga halimbawa nito ay 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).
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PATNUBAY
SA
PANALANGIN
Simula at pagwawakas
AT
PAG-AAYUNO
ng iyong pag-aayuno
Mahalaga ang paghahanda sa pag-aayuno at ang marahan
na pagtatapos nito. Sa paghahanda, bawasan hanggan tigilan
ang pagkain at pag-inom ng mga may caffeine (kape, tsaa,
softdrinks) bago mag-ayuno. Mas mahalaga, manalangin
nang maaga upang mapanatili kang malakas sa pisikal,
mental, at espirituwal sa iyong pag-aayuno para sa Diyos.
Sa pagtatapos ng pagayuno, huwag agad bumalik sa iyong
normal na pagkain. Mabuting simulan muna sa malambot na
pagkain at sa katamtamang dami hanggang sa bumalik ang
normal na pagtunaw ng pagkain.

Pag-iingat
Habang may mga pakinabang sa pag-aayuno, ang ilan ay hindi
dapat mag-ayuno nang walang pagkokonsultang 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 nagpapasuso ng sanggol

•

Ang mga taong umiinom ng iniresetang gamot

Kumunsulta sa iyong doktor bago mo simulan ang iyong pagaayuno. May mga doktor na maaring hindi sanay sa bagay ng
pag-aayuno, kaya’t maaari kayong pigilan sa bagay na ito. Sa
ganoong pagkakataon, iminumungkahi na kayo ay kumunsulta
sa mga mananampalatayang doktor na mauunawaan ang
inyong gagawin.
7

Manalangin at mag-ayuno kasama
ang inyong mga anak at kapamilya!
I-download ang NXTGEN Prayer & Fasting
Booklet para sa mga pamilya na may mga
batang edad 7 hanggang 12:

go.ccf.org.ph/IntercedeKids
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MANALANGIN
Mga Mungkahi sa
Pananalangin

Habang binabasa natin ang mga talata sa Bibliya sa darating/
sumusunod na araw, pag-aralan natin na gamitin sa panalangin
ang Salita ng Diyos. Gamitin ang mungkahing balangkas sa
ibaba:

Pause (Sandaling Paghinto o Pagtigil)
Huminto nang sandali at tumahimik sa presensiya
ng Diyos. Binibigyang daan ng paghintong ito ang
paghihintay sa Kanya, pagbabasa at pakikinig sa
Kanyang Salita at pagtuon ng puso at isip /sarili sa
Diyos sa kung sino Siya at sa Kanyang nagawa para
sa atin. Sa panahong ito maaring Siyang papurihan
sa awit, sambahin ang Kanyang mga katangian bilang
Diyos at magpasalamat sa Kanya.
•

Papuri, pagsamba at pagsasalamat

•

Pananahimik at pagninilay-nilay

Resist/Repent (Pigilan/Pagsisisi)
Habang nakatuon ang ating paningin sa Diyos, mas
lalo nating nababatid ang ating pagiging makasalanan,
makasarili at mga kakulangan. Aminin natin sa Diyos
na tayo ay nagkasala at hindi tayo nangakaabot sa
kaluwalhatian Niya at hilingin ang pagbabago ng
isip, paglambot ng puso at buong pagpapakumbaba/
pagsisisi. Ito ang panahon ng pag-ayaw/pagpigil ng
ating pagiging makasarili at tanggapin ang lahat ng
kagustuhan ng Diyos para sa atin.
•

Pagsusuri ng sarili

•

Pag-amin ng mga kasalanan at pagsisisi
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MANALANGIN
Mga Mungkahi sa
Pananalangin

Habang binabasa natin ang mga talata sa Bibliya sa darating/
sumusunod na araw, pag-aralan natin na gamitin sa panalangin
ang Salita ng Diyos. Gamitin ang mungkahing balangkas sa
ibaba:

Ask (Paghingi)
Ito ang panahon ng paglapit natin sa trono ng biyaya ng
Diyos, upang idulog ang ating mga pangangailangan.
Itinutuon ang ating paningin/atensyon sa Kanyang
biyaya ng pagpapanatilii na siyang nagpupuno ng
ating kawalan/kakulangan. Itataas natin ang ating
mga kahilingan sa buhay, relasyon at kinabukasan.
Mananalangin tayo para sa sarili at sa iba sangayon sa
kagustuhan ng Diyos. Taas-kamay nating ipapanalangin
ang mga nasa katungkulan/pinuno/namumuno.
•

Personal na kahilingan (espirituwal na paglago
at sigla, pisikal na pangangailangan)

•

Pamamagitan sa pananalangin/Pananalangin
para sa iba (pamilya, simbahan, bansa)

Yield (Pagsuko)
Tatapusin natin ang pananalangin sa pagsuko. “Hindi
ang aking kalooban kundi ang Iyo, Panginoon” ang
pangwakas na panalangin. Pigilan ang nakasanayan na
tayo ang kumontrol na ating buhay. Sa halip ay isuko
ang buhay sa mapagmahal at mapagpalang kamay
ng Panginoon. Magagawa nating isuko ang buhay at
kinabukasan sa Kanya dahil nakakatiyak tayo na wala
Siyang hangad kundi ang makakabuti sa atin
•

Pagsuko ng sarili at pagpapasakop sa kalooban ng
Diyos.
10

Journal Natin
ang 6 na araw na prayer and fasting:
A. Hinihikayat namin kayong isulat ninyo ang
inyong mga repleksiyon 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:

Buksan ang Prayer & Fasting Booklet sa
Adobe Acrobat o Adobe Reader.

Click ang Fill & Sign sa kanang panel.
Piliin ang opsyon na Fill and Sign at
gamitin itong particular na gamit na
makikita sa toolbar at dito ka magtype ng iyong mga reflections sa mga
nakalaang blankong space.
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DAY 1
MGA
BANSA
Monday • January 10, 2022

HINIRANG NA MANALANGIN
BASAHIN:
1 TIMOTEO 2:1-8
1

Una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin
n’yo ang lahat ng tao. Ipaabot ninyo sa Dios
ang kahilingan n’yo para sa kanila nang may
pasasalamat. 2 Ipanalangin n’yo ang mga hari at
mga may kapangyarihan para makapamuhay
tayo nang tahimik at mapayapa na may
kabanalan at tamang pag-uugali. 3 Mabuti ito
at nakalulugod sa Dios na ating Tagapagligtas.
4
Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at
malaman ang katotohanan. 5 Sapagkat iisa lang
ang Dios at iisa lang ang tagapamagitan sa
Dios at sa mga tao. Ito’y walang iba kundi ang
taong si Cristo Jesus. 6 Ibinigay niya ang buhay
niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang
nagpapatunay na nais ng Dios na maligtas ang
lahat ng tao, at inihayag niya ito sa takdang
panahon. 7 At ito ang dahilan ng pagkahirang
ko bilang apostol at tagapangaral sa mga
hindi Judio tungkol sa pananampalataya at
katotohanan. Totoo ang sinasabi ko, at hindi
ako nagsisinungaling.
8

Gusto kong sa lahat ng pagtitipon-tipon ay
manalangin ang mga lalaki nang may malinis
na kalooban, na sa pagtaas nila ng kamay sa
pananalangin ay walang galit o pakikipagtalo.
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DAY 1
MGA
BANSA
Monday • January 10, 2022

Pagbulaybulayan:
1.

Ano ang unang itinuro ni Apostol Pablo sa kaniyang
disipulo na si Timoteo na dapat niyang gawin? Anuano ang iba’t ibang uri ng panalangin? Para kanino
ang mga panalangin na ito (v1)?

2. Ano ang hinahangad na resulta ng mga panalanging
ito (v2,8)?

3. Paano tinuturing ng Diyos ang mga ganitong
panalangin? Ano ang Kaniyang layunin sa likod ng
mga ito (v3-4)?

4. Ano ang ibig sabihin na si Hesu Cristo ang nagiisang “tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao” (v5)?
Papaano Niya natupad ang tungkuling ito (v6)?

5. Ano ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa kaniyang
panawagan (v7)? Ano ang kanyang binibigyangdiin na dapat gawin (v8)?
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DAY 1
MGA
BANSA
Monday • January 10, 2022

Isabuhay:
Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay pinili at inutusan na
ipanalangin ang lahat ng tao, lalong-lalo na ang ating
mga pinuno. Dapat nating itaas ang ating bansa at ang
ibang bansa sa Hari ng mga hari at Namumuno ng
sanlibutan, ang Panginoong Hesus. Ang kalagayan ng
ating bansa, pati na ang ating buhay, ay nakasalalay sa
tugon ng Diyos sa ating walang pagod na pananalangin.
Ngayong nalalapit na ang halalan, tayo ay maging
masigasig sa pag-alam at sinasadyang pananalangin.
1.

Paano ko magiging kaugalian na palagiang
ipanalangin ang bawat kandidato at ang mga
kasalukuyang namumuno sa pamahalaan?
Ipinapanalangin ko ba ang kanilang kaligtasan
(salvation), maging ang kapayapaan ng buong
bansa at ng lahat ng mga mamamayan?

2. Paano ako makikitungo sa mga taong may ibang
pananaw, nagugustuhan at kandidato? Paano
ko maipapakita ang karunungang maka-Diyos at
kahinahunan tuwing nakikipagusap sa iba tungkol
sa mga isyu ng ating bayan?
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Monday • January 10, 2022

3. Nagagampanan ko ba ang ibinigay ng Diyos na
tungkulin bilang mamamayan ng bansang ito? Sa
paanong paraan ako makakaambag sa pagtaguyod
ng bansang ito? Tutuparin ko ang aking bahagi sa
Nang may pananampalataya, pamamagitan ng...
Magtakda ng mga SMART na pangakong gagawin: Simple,
Masusukat, Angkop, “Realistic”, makatotohanan, Takda ang
oras or panahon,

Halimbawa: Bilang mamamayan ng bansang ito, ako ay
mananalangin at mag-aayuno tuwing Biyernes ng tanghali
para sa darating na halalan sa Mayo.
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Ipanalangin:

Manalangin para sa ating bansa – kasama ang
mga kasalukuyang namumuno at mga susunod
na pinuno, na tayo ay sasangguni sa Diyos ukol sa
mga isyu na nakaka apekto sa ating bayan.
- Na bawat Pilipino ay bumoto nang may
karunungan; walang pagbibili at pagbebenta ng
boto, walang pandaraya sa bilangan at walang
huwad na botante.
- Na ang kamay ng Diyos ay gumabay sa paghalal
ng mga pinuno na magiging kasangkapan
upang makapamuhay tayo nang tahimik at
mapayapa.
Ipanalangin na ang lahat ng mga pinunong mahahalal
ay magtataguyod ng Biblical Christian values at
maghahalimbawa ng maka-Diyos na pag-uugali,
kakayahan, katarungan, pananagutan, at maayos
na pamilya – upang sila ay maglingkod na may
integridad, karunungan, katapatan, pagtatanggol
at pamamatnubay.
- Presidente, Bise-Presidente, mga Miyembro ng
Gabinete at kanilang mga tagapayo
- Mga Senador at Kongresista
- Punong Mahistrado at lahat ng mga huwes
- Hukbong Militar at Pulisya
- Lokal na pamahalaan at mga opisyal ng
barangay
Ipanalangin ang mga pangunahing suliranin ng
bansa:
-

Tuluyang pagbaba ng kaso ng COVID-19;
nararapat na pamamahala ng krisis;
at pagpapalakas ang ekonomiya.
16
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-

-

-

-

Katiwalian at talamak na pangunguwalta at
katiwalian, pinagbabawal na gamot o droga;
sapilitang pagtatrabaho; pangangalakal o
pagbebenta ng tao.
Hindi maka-Diyos na kaugalian; pagbaba ng
moralidad; materyalismo; pagsamba sa mga
diyos-diyosan.
Mga hadlang sa ekonomiya, problema sa trapiko,
mga batas na salungat sa Salita at kalooban ng
Diyos.
Na maraming mga Pilipino mula sa lahat ng
antas ng buhay ay maligtas at magkaroon ng
tunay na takot sa Diyos.

Christian Values Movement Foundation Inc.
-

Na gamitin ng Diyos ang Movement na ito
upang maipalaganap ang kamulatan ng
mga Pilipino (lalo na ang mga kabataan) sa
pamamagitan ng kaalamang political at mabuting
pagkamamamayan

Ipanalangin ang buong mundo – pati na ang ibang
mga bansa at gobyerno, na tayong lahat ay umasa
sa Diyos para sa pagpigil sa patuloy na pagkalat
ng COVID-19, para maitawid tayo sa masamang
epekto nito sa pangmundong ekonomiya, at para
sa pagkakaroon ng medikal na pagsulong para sa
kalusugan at proteksyon ng lahat.
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DAY 1
MGA
BANSA
Monday • January 10, 2022
Notes

Manalangin at magayuno kasama ang
inyong mga anak at
kapamilya!

I-download ang NXTGEN Prayer & Fasting
Booklet para sa mga pamilya na may mga
batang edad 7 hanggang 12:

go.ccf.org.ph/IntercedeKids
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DAY 2
SIMBAHAN
Tuesday • January 11, 2022

PANALANGIN PARA SA
PAGKAKAISA SA SIMBAHAN
BASAHIN:

JUAN 17:20-26
20
“Ang panalangin ko’y hindi lang para sa
kanila na sumasampalataya sa akin, kundi
pati na rin sa mga sasampalataya pa sa
akin sa pamamagitan ng pangangaral nila.
21
Idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat
ay maging isa gaya natin. Kung paanong ikaw
ay nasa akin at ako’y nasa iyo, nawa’y sila
man ay sumaatin, para maniwala ang mga
tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin.
22
Binigyan ko sila ng karangalan tulad ng
ibinigay mo sa akin, upang sila’y maging isa
katulad natin. 23 Nasa kanila ako at ikaw ay
nasa akin, para sila’y lubos na maging isa. Sa
ganoon ay malalaman ng mga tao sa mundo
na isinugo mo ako, at malalaman din nilang
minamahal mo ang mga mananampalataya
tulad ng pagmamahal mo sa akin.
24
“Ama, gusto ko sanang makasama sa
pupuntahan ko ang mga taong ibinigay mo sa
akin, para makita rin nila ang kapangyarihang
ibinigay mo sa akin, dahil minahal mo na ako
bago pa man nilikha ang mundo. 25 Amang
Makatarungan, kahit hindi ka nakikilala ng
mga taong makamundo, nakikilala naman
kita, at alam ng mga mananampalataya na
ikaw ang nagsugo sa akin. 26 Ipinakilala kita
sa kanila, at patuloy kitang ipapakilala upang
ang pagmamahal mo sa akin ay mapasakanila
at ako man ay mapasakanila.”
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DAY 2
SIMBAHAN
Tuesday • January 11, 2022

Pagbulaybulayan:
1.

Sino ang ipinapanalangin ni Hesus sa sitas na
ito? Ano ang ipinapanalangin Niya para sa kanila
(vv20-21)?

2. Ayon kay Hesus, ano ang ibig sabihin ng pagkakaisa?
Paano Niya iniuugnay ang pagkakaisa na dapat
meron ang mga mananampalataya sa pagiging isa
Niya sa Kanyang Ama (vv22-24)?

3. Ano ang bunga ng pagkakaisa? Ano ang makikita kung
ang simbahan ay may pagkakaisa sa pagkakilanlan,
pagpapalagayang-loob at impluwensya (vv25-26)?
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DAY 2
SIMBAHAN
Tuesday • January 11, 2022

Isabuhay:
Ang puso ni Hesus ay naibunyag sa Kaniyang taimtim
na mga panalangin. Ito ang pinakamahabang naitalang
panalangin ni Hesus bago siya ipagkanulo. Sa
pamamagitan nito makikita natin ang Kaniyang mga
huling habilin at turo bago Siya ipako sa krus. Ninanais
Niya na magkaroon ng simbahan na nagkakaisa sa
Espiritu Santo, pagmamahal at katotohanan. Magkaiba
man sa maraming bagay, ang mga disipulo ni Kristo
ay inaasahang mamuhay na nagpapasakop sa Ulo ng
Katawan – si Hesus.
1.

Paano ko maipapanalangin at paano ako
makatutulong sa pagsulong ng pagkakaisa ng
simbahan? Sa anong paraan ko maipapakita ang
panalangin ni Kristo sa pamamagitan ng aking
pagmamahal, pagkilos at pagsasalita?

2. Alin sa tatlong aspeto ng panalangin ni Kristo
(ating pagkakilanlan (identity), malapit na ugnayan
(intimacy), at impluwensya) ang kailangan ko pang
palakasin? Paano ko ito gagawin?
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DAY 2
SIMBAHAN
Tuesday • January 11, 2022

3. Nang may pananampalataya, patuloy akong
maglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng…
Magtakda ng mga SMART na pangakong gagawin: Simple,
Masusukat, Angkop, “Realistic”, makatotohanan, Takda ang
oras or panahon,

Halimbawa: Palagian kong susuriin at aayusin ang aking puso
nang may pananagutan sa Diyos at sa tao kahit isang beses
sa isang lingo (hal. tuwing Linggo), simula sa linggong ito.
Hindi ko hahayaan na magkaroon ako ng hindi ipinagtapat na
kasalanan sa aking buhay o na sumuway sa utos ng Diyos.
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DAY 2
SIMBAHAN
Tuesday • January 11, 2022

Ipanalangin:
•

Idulog natin sa Diyos ang ating simbahan na
Christ’s Commission Fellowship na patuloy
nating maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan
pagtulong sa iba na maging tapat na tagasunod
ni Hesus or disciple sa lahat ng mga bansa.

•

Ipanalangin ang pagkakaisa ng simbahan, na
nagmamahalan at namumuhay sa katotohanan
sa abot ng ating impluwensya.

•

Ipanalangin ang ating mga pinuno na sila’y
patnubayan ng Diyos at bigyan ng karunungan
sa pagharap ng papasok na taon
- Ang Senior Pastor Peter Tan-Chi, ang kanyang
asawang si Deonna, at ang kanilang buong
pamilya.
- Ang mga Elder, Pastor, mga pinuno at kanikanilang mga pamilya.
- Ang mga CCF Ministry Heads, Staff, Workers,
Volunteers, at Partner Missionaries
- Ang bawat Discipler at kanilang mga disipulo
na lumagong tulad ni Kristo sa kanilang
pagtupad ng Dakilang Gawain
- Para gamitin ng Diyos ang GoViral para
maabot ng Magandang Balita ni Kristo ang
mas maraming tao

•

Ipanalangin ang iba’t-ibang CCF satellites,
ministries at DGroups sa buong bansa at sa buong
mundo na sila ay magpatuloy na maglingkod
sa Diyos nang matatag at matapat.
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DAY 2
SIMBAHAN
Tuesday • January 11, 2022
Notes

Manalangin at magayuno kasama ang
inyong mga anak at
kapamilya!

I-download ang NXTGEN Prayer & Fasting
Booklet para sa mga pamilya na may mga
batang edad 7 hanggang 12:

go.ccf.org.ph/IntercedeKids
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DAY 3

PAMILYA AT IBA PANG RELASYON

Wednesday • January 12, 2022

MAHALIN ANG IYONG PAMILYA,
AKAYIN MO SILA SA DIYOS
BASAHIN:

DEUTERONOMIO 6:4-12
4
“Makinig kayo, O mga mamamayan ng Israel:
Ang Panginoon na ating Dios ay iisang Panginoon
lang. 5 Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong
Dios nang buong puso, nang buong kaluluwa,
at nang buo ninyong lakas. 6 Huwag ninyong
kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay
ko sa inyo ngayon. 7 Ituro ninyo ito sa inyong
mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo’y
nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad,
kapag nakahiga, at kapag babangon kayo.
8
Itali ninyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa
inyong mga noo bilang paalala sa inyo. 9 Isulat
ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa
bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod.
10
“Dadalhin kayo ng Panginoon na inyong
Dios doon sa lupain na ipinangako niya sa
inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac, at
Jacob. Malaki ang lupaing ito at may maunlad
na mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo.
11
May mga bahay din ito na puno ng mabubuting
bagay na hindi kayo ang naghirap, may mga
balon na hindi kayo ang naghukay, at mga
ubasan at mga puno ng olibo na hindi kayo
ang nagtanim. At kung makakain na kayo at
mabusog, 12 siguraduhin ninyo na hindi ninyo
makakalimutan ang Panginoon na naglabas
sa inyo sa Egipto kung saan kayo inalipin.
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DAY 3

PAMILYA AT IBA PANG RELASYON

Wednesday • January 12, 2022

Pagbulaybulayan:
1.

Ano ang tinuturo ni Moises sa mga Israelita? Anong
ibig sabihin ng “Ang Panginoon na ating Diyos ay
iisang Panginoon lang” (v4)?

2. Ayon sa mga talata 5-6, sa paanong paraan dapat
mahalin ng tao ang Diyos?

3. Matapos lumago ang kanilang pagmamahal sa
Panginoon, ano ang sumunod na inutos ng Diyos?
(vv7-9)?

4. Ayon sa talata 10-12, ano ang babala na ibinigay
ng Diyos?
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DAY 3

PAMILYA AT IBA PANG RELASYON

Wednesday • January 12, 2022

Isabuhay:
Ang utos sa Deutoronimio 6:4-9 ay mabuting huwaran
sa ating pananalangin para sa ating sarili at pamilya.
1.

Maaari kong simulan sa pagninilaynilay ng mga
katangian ng Diyos at sa Kanyang nagawa sa
aking buhay. Bilang tugon sa Kaniyang katapatan,
pasasalamatan ko Siya. Bawat isang miyembro ng
pamilya ay magsasabi ng kanilang ipasasalamat.

2. Sa aking pagpapahayag na ang PANGINOONG Diyos
ay iisa at Siya ay nag-iisang tunay na Diyos, paano
ko maipapakita ang aking pagsunod sa Kaniya sa
linggong ito? Mayroon ba akong nakakaligtaang
gawin para sa aking pamilya at sa pakikitungo sa
ibang tao? Hilingin sa Espiritu Santo na ibunyag
sa iyo ang aspeto o bahagi ng buhay mo na dapat
mong baguhin at mgaing halimbawa sa iba para
sa kaluwalhatian ng Diyos.
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DAY 3

PAMILYA AT IBA PANG RELASYON

Wednesday • January 12, 2022

3. Sa paanong paraan ko maipapakita ang aking
pagmamahal sa Diyos sa aking kapwa? Nang
may pananampalataya, aakayin at mamahalin ko
ang aking pamilya at mga mahal sa buhay sa
pamamagitan ng…
Magtakda ng mga SMART na pangakong gagawin: Simple,
Masusukat, Angkop, “Realistic”, makatotohanan, Takda ang
oras or panahon,

Halimbawa: Sa halip na ako’y nakatutok sa aking cellphone o
nanonood ng TV, gagamitin ko ang aking oras sa pakikipagusap sa aking asawa at mga anak sa hapag kainan simula sa
linggong ito.
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DAY 3

PAMILYA AT IBA PANG RELASYON

Wednesday • January 12, 2022

Ipanalangin:

Hilingin mo sa Diyos na gamitin ka bilang
daluyan ng Kaniyang pagmamahal sa iyong mga
kamag-anak at miyembro ng iyong pamilya:
-

Maging katulad ni Kristo na miyembro ng pamilya,
asawa, anak , magulang at iba pa.

-

Alagaan ang pamilya at tahanan sa maka Diyos
na paraan.

-

Maging puspos ng Banal na Espiritu upang
makita ang bunga na pag-ibig, kagalakan,
kapayapaan, pagtitiis, kabutihan,kagandahangloob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa
sarili (Galacia 5:22-23).

-

Luwalhatiin at papurihan ang Diyos sa lahat ng
bagay at pagkakataon, kahit pa sa mga mapanghamon na ugnayan sa pamilya.

Aminin natin sa Diyos ang mga pagkakataong hindi
natin napapahalagahan ang ating pamilya, pagwalang
bahala sa mga alitan at hindi pagkakaunawaan; pati
na rin ang hindi pagpapatawad sa mga nakasakit
sa atin, lalo na sa pamilya.
Gamitin ang pagkakataong ito na manalangin kasama
ang iyong pamilya: sabihin ang mabuting ugali at
nagawa ng bawat isa. Maglaan ng panahon para
itanong at pakinggan ang bawat isa: “Paano pa ako
magiging mabuti?”, pagkatapos ay ipanalangin ang
bawat isa.
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DAY 3

PAMILYA AT IBA PANG RELASYON

Wednesday • January 12, 2022

Notes

Manalangin at magayuno kasama ang
inyong mga anak at
kapamilya!

I-download ang NXTGEN Prayer & Fasting
Booklet para sa mga pamilya na may mga
batang edad 7 hanggang 12:

go.ccf.org.ph/IntercedeKids
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DAY 4

KALUSUGAN AT KAGALINGAN

Thursday • January 13, 2022

MANALANGIN NG MAY
PANANAMPALATAYA
BASAHIN:
SANTIAGO 5:13-16
13

Mayroon bang dumaranas ng paghihirap
sa inyo? Dapat siyang manalangin sa Dios.
Mayroon bang masaya sa inyo? Dapat siyang
umawit ng mga papuri. 14 Mayroon bang may
sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga
namumuno sa iglesya para ipanalangin siya at
pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon.
15
Ang panalanging may pananampalataya ay
nakapagpapagaling ng may sakit. Ibabangon
siya ng Panginoon at patatawarin kung
16
nagkasala siya. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa
isa’t isa ang mga kasalanan n’yo at ipanalangin
ang isa’t isa para gumaling kayo. Malaki ang
nagagawa ng panalangin ng taong matuwid,
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DAY 4

KALUSUGAN AT KAGALINGAN

Thursday • January 13, 2022

Pagbulaybulayan:
1.

Ano ang sinasabi ni Santiago sa kaniyang mga
mambabasa na dapat gawin kapag sila ay humaharap
sa iba’t-ibang sitwasyon sa buhay (maging pagdurusa,
kasiyahan, karamdaman o pagkakasala sa
(vv13-15)?

2. Kapag nagkakasakit o may karamdaman, ano ang
pinag-uutos na gawin ng mga tao (v14)? Ano ang
kahulugan ng “pahiran ng langis” sa pangalan ng
Panginoon?

3. Paano dapat manalangin ang mga tao kapag
mayroong miyembro ng simbahan na may sakit
(v15a)? Sino ang magpapagaling (v15b)?

4. Bukod sa panalangin na may pananampalataya
para sa kagalingan, ano pa ang mga nabanggit na
kailangan gawin ng mga tao (v16)?
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DAY 4

KALUSUGAN AT KAGALINGAN

Thursday • January 13, 2022

Isabuhay:
Ipinapakita sa mga talatang ito na makakamit ang
kagalingan sa pamamagitan ng iba’t-ibang paraan at
sa iba’t-ibang panahon. Ang Panginoon ay malayang
pumipili kung sino ang pagagalingin o tutulungang
makabangon sa kanilang kalagayan, at patawarin
ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang
kagandahang loob. Sa anumang kaparaanan na pipiliin
ng Diyos, tayo ay inutusan pa rin na manalangin nang may
pananampalataya para sa mga may sakit at ipagtapat
ang ating mga kasalanan sa isa’t-isa.
1.

Tuwing ako ay nananalangin para sa kagalingan,
ginagawa ko ba ito nang buong pananampalataya
sa Diyos na Dakilang Manggagamot? Ako ba ay
mapagkumbaba na humihiling ng panalangin mula
sa mga elder, pastor, DLeader at mga kasama sa
simbahan? Tapat din ba akong kumokonsulta sa
mga doktor at dalubhasa?

2. Inaamin ko ba ang aking kasalanan sa iba, maliban
sa Panginoon? Mayroon ba akong napagsasabihan
o “accountability partner” na makakasama ko sa
panalangin at pagpapanalangin sa akin sa mga
panahon namay matinding pinagdadaanan?
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DAY 4

KALUSUGAN AT KAGALINGAN

Thursday • January 13, 2022

3. Maglalaan ako ng panahon upang ipanalangin nang
may pananampalataya ang mga may sakit, lalunglalo ang mga wala pang relasyon kay Hesus. Ako
ngayon ay nananalangin na may pananampalataya
para kay…
(Banggitin isa-isa ang kanilang mga pangalan)
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DAY 4

KALUSUGAN AT KAGALINGAN

Thursday • January 13, 2022

Ipanalangin:

Aminin natin sa Panginoon na tayo ay hindi karapatdapat sa Kaniyang harapan – sa mga panahong
nagtitiwala tayo sa ating mga sariling kaparaanan at
karunungan, sa halip na unahing lumapit sa Diyos
para sa ating kagalingan at kalusugan.
•

Sa ating pananalangin – para sa sarili o sa iba
– magtiwala tayo na ang Diyos ay magkakaloob
ng kagalingan sa Kaniyang takdang oras at
kaparaanan. Sa halip na diktahan ang Panginoon
kung paano tayo o ang ating mga mahal sa buhay
ay dapat pagalingin, tayo ay manalangin nang
may pananalig na tulad ng pananampalataya
ng isang bata – naniniwala na ang Diyos na
Manggagamot ay hindi nagbabago noon, ngayon
at magpakailanman.

•

Ipanalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo
ng mabuting kalusugan habang ginagawa natin
ang ating bahagi sa pamamagitan ng wastong
pagkain, sapat na tulog, palagiang pagehersisyo,
pati na ang araw-araw na pangangalaga ng
ating kaluluwa (soul care).
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DAY 4

KALUSUGAN AT KAGALINGAN

Thursday • January 13, 2022

Notes

Manalangin at magayuno kasama ang
inyong mga anak at
kapamilya!

I-download ang NXTGEN Prayer & Fasting
Booklet para sa mga pamilya na may mga
batang edad 7 hanggang 12:

go.ccf.org.ph/IntercedeKids
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DAY 5
KABATAAN AT MGA
WALA PANG ASAWA

Friday • January 14, 2022

BANTAYAN AT INGATAN
ANG IYONG PUSO
BASAHIN:
KAWIKAAN 4:20-23
20

Anak, pakinggan mong mabuti ang itinuturo

ko sa iyo. 21 Huwag mo itong kalilimutan kundi
22

ingatan sa puso mo. Sapagkat magbibigay ito
ng malusog na katawan at mahabang buhay
23

sa sinumang makakasumpong nito. Higit sa
lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat
kung ano ang iyong iniisip iyon din ang magiging
buhay mo.
Pagbulaybulayan:
1.

Ayon sa kontexto na mga talatang 20-22, ano ang
iminumungkahing isipin at sundin ng may akda
(maaaring isang ama) sa kausap (maaaring kanyang
anak)?

2. Ano ang sinasalarawan ng “puso” sa v23a? Paano
ito maiingatan o mababantayan?
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DAY 5

KABATAAN AT MGA WALA PANG ASAWA

Friday • January 14, 2022

3. Basahin ang Jeremias 17:9. Ano ang sinasabi nito
tungkol sa puso?

4. Basahin ang Awit 139:23-24. Ayon dito ano ang
dapat gawin upang matiyak na ang puso ay ka isa
sa naisin ng Diyos?

5. Ang puso ng tao ay parang bukal na nag-uumapaw
sa kaniyang buhay. Paano mababantayan ng mga
tao ang kanilang puso ayon sa Kawikaan 3:5-6?
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DAY 5

KABATAAN AT MGA WALA PANG ASAWA

Friday • January 14, 2022

Isabuhay:
Ang simpleng kawikaang ito ng magulang sa kaniyang
anak ay nagtuturo ng paraan para mabantayan ang ating
puso sa mga tukso ng mundo at mamuhay na naaayon
sa sa paraan na naisin ng Diyos. Ang ating mga puso
ay kailangang masusing binabantayan upang hindi
tayo maligaw ng landas sa pagsunod sa Panginoon.
1.

Susuriin ang pag-iisip sa pamamagitan ng
Filipos 4:8. Pinagninilay-nilayan ko ba ang mga
bagay na:

			 - Totoo
			 - Marangal
			 - Karapat-dapat
			 - Matuwid
			 - Malinis
			 - Kaibig-ibig
			 - Kagalang-galang o Maganda
			 - Kapuri-puri
2. Mayroon bang mga pasanin o bumabagabag sa
iyong puso ngayon? Ilista ang mga ito at ibigay
lahat sa Panginoon dahil nagmamalasakit Siya sa
iyo (1 Pedro 5:7).

39

DAY 5

KABATAAN AT MGA WALA PANG ASAWA

Friday • January 14, 2022

3. Makikipag-ugnayan ako sa ibang kabataan at mga
wala pang asawa na may pananampalataya, sa
pamamagitan ng ….
Magtakda ng mga SMART na pangakong gagawin: Simple,
Masusukat, Angkop, “Realistic”, makatotohanan, Takda ang
oras or panahon,

Halimbawa: Sa susunod na linggo, maglalaan ako ng panahon
para makasama ang aking anak/ pamangkin sa paborito o
gusto nilang gawin.
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DAY 5

KABATAAN AT MGA WALA PANG ASAWA

Friday • January 14, 2022

Ipanalangin:

Ipanalangin natin sa Diyos ang sumusunod para
sa mga kabataan at mga wala pang asawa:
•

Kahusayan sa pagaaral at sa trabaho

•

Magandang relasyon sa pamilya

•

Tagumpay laban sa “addictions” tulad ng droga/
pinagbabawal na gamot, pornograpiya, paglalaro
sa kompyuter.

•

Sekswal na kadalisayan at may control sa sarili

•

Mapagtagumpayan ang matinding kalungkutan
at kawalan ng pag-asa, pagkabalisa, at pag-iisip
na magpakamatay.

Sadyaing na abutin at ipanalangin ang isang
kabataan.
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DAY 5

KABATAAN AT MGA WALA PANG ASAWA

Friday • January 14, 2022

Notes

Manalangin at magayuno kasama ang
inyong mga anak at
kapamilya!

I-download ang NXTGEN Prayer & Fasting
Booklet para sa mga pamilya na may mga
batang edad 7 hanggang 12:

go.ccf.org.ph/IntercedeKids
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DAY 6

PERSONAL NA TAGUMPAY

Saturday • January 15, 2022

MANALANGIN PARA SA
MASIGLANG BUHAY KRISTIYANO
BASAHIN:
HEBREO 6:7-9
7

Noong namumuhay pa si Jesus sa mundong ito,
umiiyak siyang nananalangin at nagmamakaawa
sa Dios na makapagliligtas sa kanya sa
kamatayan. At dininig naman siya dahil lubos
8
siyang naging masunurin. At kahit Anak siya
mismo ng Dios, natutunan niya ang pagiging
masunurin sa pamamagitan ng mga pagtitiis na
dinanas niya. 9 Naging ganap siya at pinagmulan
ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng
sumusunod sa kanya.
Pagbulaybulayan:
1.

Ayon sa talatang ito, ano ang mapapansin sa buhay
panalangin ni Jesus? Ano ang pagkakaiba ng mga
pananalangin at pagmamakaawa?

2. Ayon sa mga talata, paano at bakit pinakinggan
ang pagsamo ni Hesus?
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DAY 6

PERSONAL NA TAGUMPAY

Saturday • January 15, 2022

3. Ano ang kailangang matutunan ni Hesus? Sa
paanong paaran Niya ito natutunan (v8)?

4. Ano ang ibig sabihin ng katagang “naging ganap
Siya”? Ano ang tinutukoy nito (v9a)?

5. Ano ang bunga ng panalangin at pagiging ganap ni
Hesus para sa mga sumusunod sa Kaniya (v9b)?
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DAY 6

PERSONAL NA TAGUMPAY

Saturday • January 15, 2022

Isabuhay:
Si Hesus man na Anak ng Diyos, na Siyang parehong
Diyos at tao, ay kinailangan matutunan ang pagsunod
sa pamamagitan ng Kaniyang karanasan. Nanalangin
Siya nang may buong pagsuko sa kagustuhan ng
Ama. Dahil dito ay natugunan ang ating pinakamasidhing pangangailangan: kaligtasan kay Kristo. Ang
tunay na pagbabagong-buhay ay resulta ng pagiging
mapagpakumbaba, pagsunod sa kagustuhan ng Diyos
at pagsuko ng ating buhay sa Panginoon.
1.

Kumusta ang aking buhay panalangin? Nagbabago ba
ito sa panahong dumaranas ako ng kaginhawahan o
kahirapan? Paano ako makakasanayang manalangin
na may pagpapasakop sa Diyos?

2. Paano ko pinoproseso ang aking mga paghihirap
at mga pagsubok? Lumalapit ba ako sa Diyos o
pinipilit ko pa rin ang sariling paraan para malutas
ang problema?
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3. Nang may pananampalataya, isusuko ko itong
bahagi ng buhay ko ….
Magtakda ng mga SMART na pangakong gagawin: Simple,
Masusukat, Angkop, “Realistic”, makatotohanan, Takda ang
oras or panahon,

Halimbawa: Palalakasin ko ang aking pagtitiwala sa Diyos sa
pamamagitan ng araw-araw na pananalangin at pagbabasa
ng Biblia (isang kabanata bawat araw) simula ngayon.
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Ipanalangin:
•

Maglaan ng panahon na ibigay sa Panginoon
ang anumang nakakapanghina ng iyong loob,
pagkabalisa, pagkakasala, panghihinayang
o pagkatakot na nagiging hadlang sa iyong
relasyon sa Diyos.

•

Ihayag at ihingi ng tawad ang kasalanan,
pagkakamali, pagkabihag o mga “addiction.”
Hilingin ang panunumbalik ng kaayusan ng
buhay sa pamamagitan ng pagsisisi at pagsuko
sa Diyos.

•

Hilingin sa Panginoon ang personal na tagumpay
sa paghanap ng karunungan at payo ng
Panginoon sa iyong buhay. Hayaan ang Banal
na Espiritu na bigyan ka ng espirituwal na
pababagong buhay na may ibayong kalakasan
at sigasig para sundin Siya.
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Notes

Manalangin at magayuno kasama ang
inyong mga anak at
kapamilya!

I-download ang NXTGEN Prayer & Fasting
Booklet para sa mga pamilya na may mga
batang edad 7 hanggang 12:

go.ccf.org.ph/IntercedeKids
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GABAY SA
HAPUNAN NG
PA N G I N O O N
P R E PA R E J U I C E
AND BREAD

BA SA H I N: 1 CO RI NTO 11 : 23 - 29

Bakit natin pinagdiriwang ang Lord’s Supper?
• Ang simbolikong pagtitipong ito na ay pinag-utos 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).
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• Hindi natin tinuturo na ang tinapay ay literal na
nagiging katawan ni Cristo o di kaya’y ang alako 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, ang ating pakikibahagi sa mga
elementong ito ay isang simbolikong pagpapahiwatig
ng ating pananampalataya sa Kanya at natupad na
ang Kanyang gawain sa mundo.
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 sa
kapatawaran ng ating mga kasalanan
- Sa Kanyang mga katangian (katapatan,
mapagpatawad, kagandahang – loob, banal,
mapagmahal, walang pagbabago)
- Sa ating pagkakakilala sa Kanya (Lord,
Panginoon, Tagapagligtas)
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- 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
IPAPANALANGIN
Mga Bansa
1.

Pandaigdigang pagbabagongbuhay – na
nawa’y maintindihan ng mga tao sa mundo
ang pangangailangan nila ng kaligtasan sa
pamamagitan ni Hesu-Cristo, at ang mga
tagasunod Niya ay ipangaral ang Magandang
balita sa lahat ng bansa.

2.

Mahinto ang pagkalat ng COVID-19 at mga
bagong variant, at nawa’y maipatupad ng mga
gobyerno ang mga pinakamabuting solusyon para
mapababa ang bilang ng mga nahahawa
at namamatay dulot ng virus.

3. Para ang mga gobyerno sa buong mundo ay
magkaroon ng maka-Diyos na karunungan
sa pagharap sa mga problemang bunga ng
pandaigdigang nakakahawang sakit—mapanatili
ang kapayapaan at kaayusan, ang kahalagahan at
kabanalan ng buhay; sa kabila ng mga pinsala at
mga kakulangan ng pamahalaan, ang mga tao ay
kikilos nang maayos dahil may takot sila sa Diyos.
4. Ipanalanging ang CCF Beyond at ang mga mission
partners para sila ay maingatan mula sa sakit at
pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, at
magamit ang pagkakataong dulot ng kasalukuyang
krisis upang maipangaral ang Magandang Balita at
maparami ang mga tagasunod ni Kristo.
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IPAPANALANGIN
Ang Pilipinas
1.

Para sa darating na Eleksiyon sa Mayo 2022

2. Para ang bawat Pilipino ay bumoto nang may
karunungan, walang bentahan ng boto, dayaan
sa bilangan, at mga pekeng butante. Para ang
kamay ng Panginoon ang gumabay sa paghalal
ng mga pinuno na magiging kasangkapan upang
makapamuhay tayo nang tahimik at mapayapa.
3. Para iboto ang mga opisyal sa gobyern na
manglilingkod nang may maka-Diyos na paguugali, kakayahan, pagpapahalaga sa pamilya,
katarungan, at pananagutan; para pagsilbihan ang
bansa nang may takot sa Panginoon.
4. Para ang tiwaling opisyal ay mabunyag at
mapanagot; magkaroon ng pagbabago sa sistema
ng pamamahala sa ating bansa at ang katuwiran,
katarungan, kapayapaan, at kaunlaran ay manatili’t
maisulong.
5. Ipanalangin ang mga iba’t ibang sangay ng
gobyerno: Ang Punong Mahistrado, at lahat ng
mga huwes; ang mga kasundaluhan at kapulisan;
ang mga opisyal sa mga bayan at mga barangay.
6. Christian Values Movement Foundation Inc. –
para ang Panginoon ay kumilos sa kilusang ito at
Kaniyang kasangkapanin ito upang maipalaganap
ang kaunawaan ng mga Pilipino (lalo ng ang mga
kabataan) sa pamamagitan ng kaalaman sa politika
at sa pagiging mabuting mamamayan.
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7. Para sa mga pangunahing problema ng bansa
(droga, pagnanakaw at katiwalian sa gobyerno,
sapilitang pagtatrabaho, pagbebenta ng tao/
human trafficking, hindi maka-Diyos na mga
kaugalian, pagbaba ng moralidad, pagsamba sa
mga diyos-diyosan, materyalismo, pornography,
seksuwal na kahalayan, pagtaas ng HIV,
pagbubuntis ng mga kabataan, kalituhan sa
kasarian, adiksyon sa panonood ng TV, problema
sa trapiko, mga panukala at batas na salungat sa
salita at kalooban ng Diyos).

8. Para maraming Pilipino ay tumanggap ng
kaligtasan kay Kristo at magkaroon ng tunay na
takot sa Panginoon.
Ang Ating Iglesia
1.

Para sa darating na Eleksiyon sa Mayo 2022

2. Katapatan sa pagtupad sa misyon ng Diyos para
sa CCF (para bigyang karangalan ang Diyos at
mag-akay ng mga tapat na tagasunod ni Kristo na
siyang mag-aakay ng ibang pang mga tapat na
tagasunod ni Kristo).
3. Pastor Peter Tan-Chi at kaniyang pamilya
(kabanalan, pagiging malapit sa Panginoon,
karunungan, kakayahang pangunahan ang CCF
discipleship movement, manatiling puspos ng
Espiritu sa lahat ng oras).
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Mga Ipapanalangin
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4. CCF Elders, Pastors, Dgroup leaders, church
planters, missionaries, campus workers, staff
members, at volunteers na may kasiyahang
maglingkod sa Diyos, kabanalan, mabuting
kalusugan at proteksiyon, espirituwal na paglago,
at pagiging malapit sa Panginoon, manatiling
nakokontrol at pinalalakas ng Banal na Espiritu,
manatili bilang mabubuting tao at may integridad.

5. Para sa CCF Go Viral campaign na maging
epektibo sa pag-abot sa mga tao at patuloy
na tuparin ang Dakilang Utos ni Hesus na
pagdidisipulo ng maraming tao. Na lahat ng
CCF members ay sumama sa kilusang patuloy
na pagpaparami ng mga disipulo, pangangaral
ng Magandang Balita sa kanilang mga pamilya/
kamag-anak, at kaibigan.
6. Ang mga miyembro ng CCF ay manatiling tapat
sa pananalangin at palagiang maging puspos ng
Banal na Espiritu.
7. Abutin ang mga kabataan sa pamamagitan ng
Elevate campus ministries sa mga mataas na
paaralan, kolehiyo, at unibersidad sa buong bansa.
Ang Pamilya
1.

Para ang bawat pamilya ay manatiling nakasentro
kay Kristo.

2. Ang mga asawang lalaki ay magmamahal
sa kanilang mga asawang babae, at maging
espirituwal na pinuno sa kanilang tahanan.
55

MGA
Mga Ipapanalangin
IPAPANALANGIN
3. Ang mga asawang babae ay gumagalang at
sumusunod sa kanilang mga asawang lalaki.

4. Mga ama at ina ay maging huwaran ng ugali ni
Kristo sa kanilang mga anak.
5. Para ang mga magulang ay sadyaing idisipulo
ang kanilang mga anak para sila ay makakilala sa
Diyos at matutong umibig sa Kanya.
6. Ang mga anak ay sumusunod at gumagalang sa
kanilang mga magulang.
7. Magkaroon ng pagkapatawaran at pagbabalikan
ng relasyon — ang mga miyembro ng pamilya ay
namumuhay nang may pagkakasundo, pag-ibig at
paggalang, magkakasamang naglilingkod sa Diyos.
8. Kaligtasan ng sambahayan at mga kamag-anak.
Personal na Tagumpay
1.

Espirituwal na pagbabagongbuhay – pagkilala at
pagiging malapit sa Diyos, mamuhay na
kasiya-siya sa Diyos at may paggalang sa Kanya.

2. Lumago na may ugaling tulad ni Kristo sa
pamamagitan ng pagiging puspos sa Banal na
Espiritu, at makitaan ng bunga ng Espiritu
(pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis,
kabutihan, kagandahang-loob, katapatan,
kahinahunan, at pagpipigil sa sarili).
3. Kagalingan ng katawan at balanseng buhay (pagunlad sa karunungan, pagtaas, sang-ayon sa Diyos
at tao).
4. Tagumpay sa mga kasalanan at masasamang ugali.
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Pananalapi
1.

Kalayaan sa pagkakautang.

2. Mabuting pamamahala ng pera at mga
pagpapalang bigay ng Diyos.
3. Maging matapat at regular sa pag-aalay ng
tithe, maging bukas-palad at matulungin sa mga
nanganagilangan.
4. Paglago ng negosyo, propesyon, at pag-unlad sa
buhay.
Mga iba pang bagay na personal na ipapanalangin

Ibahagi ang iyong kwento
Ibahagi ang iyong nasagot
na mga panalangin.
Magpost online

#CCFAnsweredPrayer
Mag-email samin:

testimonies@ccf.org.ph
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questions@ccf.org.ph
(02) 8866 9900

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