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Maligayang Bagong Taon!
Habang nagsisimula ang taon, tayo ay magsasagawa ng isa pang 30 araw na misyon ng 
panalangin. Sa taong ito, upang makatulong na mapalakas ang buhay ng ating pana-
langin at manalangin nang mas mahusay at epektibo, naglakip tayo ng panuntunan sa 
panalangin. Gamitin ang patnubay na ito sa oras ng panalangin araw-araw. Ito ay 
kapaki-pakinabang kung ikaw ay bago sa nananalangin o kung nais mong manalangin 
nang mas mahaba at sa mataas na antas. Pinapayuhan namin kayo na dumaan sa Part 
1,2, at 3 sa bawat sesyon ng panalangin para sa pinakamataas na resulta.
Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pananalangin!

 PART 1: PASASALAMAT AT PAPURI 
 Purihin mo ang Panginoon, Oh kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat 
　 niyang mabubuting gawa. (Mga Awit 103:12)
　 Una, magbigay ng papuri at pasasalamat para sa lahat ng ginawa ng Panginoon para 
　 sa atin l alo na sa taong 2018, at ipanalangin ang sumusunod na panalangin.

PANALANGIN:
● Ama sa langit, salamat sa iyo para sa regalo ng araw na ito at ang kahanga-hangang 
pagkakataon na maging bahagi ng kung ano ang ginagawa mo sa pamamagitan ng 
pamilyang Tokyo Worship Tabernacle. Sapagka't anong ibibigay namin sa iyo Oh 
PANGINOON, para sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin? (Mga Awit 116:12) 
● Ama, salamat sa Iyo para sa lahat ng mga pagpapala at mga kahanga-hangang 
bagay na ginawa mo para sa amin sa 2018.
● Ama, nagpapasalamat kami sa lahat ng kamangha-manghang mga patotoo, sa 
dakilang ani ng mga kaluluwa, iba't ibang mga pagpapagaling, at banal na pakikipag-
tagpo na ginawa Ninyo sa pagitan ng pamilya TWT at ng lahat ng mga simbahan ng 
UPCI sa buong mundo. Sinasabi namin na silang lahat ay iyong ginagawa Oh PANGI-
NOON; at ang mga ito ay kagilagilalas sa harap ng ating mga mata (Awit 118: 23)
● Ama, kinikilala namin na sa pamamagitan lamang ng Iyong biyaya at awa na nagdala 
sa amin ngayon. Ang bawat tagumpay, mabuting ulat, progreso, at tagumpay na nakita 
natin sa ngayon ay dahil sa Iyo lamang. Ibinibigay namin Saiyo lahat ng kaluwalhatian.
● Ama, dumating ako nang matapang sa harap ng Iyong trono ngayon sa pangalan ni 
Hesu Kristo - nakatayo sa puwang para sa aking sarili at sa aking pamilya, ang pamilya 
TWT, at para sa buong UPCI network sa buong mundo - na may bukas na isip at mapag-
pasalamat na puso na nalalaman at naniniwala na pakinggan Mo ako kahit na bago ako 
humiling. Sapagkat sinasabi ng Iyong salita na - Kung hihilingin namin ang anumang 
bagay sa Iyong pangalan, gagawin Mo ito. (Juan 14:14) 

● Ama, hinihiling namin sa Inyo na patawarin mo kami sa anumang naisip namin, o 
sinabi o ginawa na hindi nakalulugod sa Inyo. Inaamin namin na nagkasala kami at 
mapagpakumbabang humingi ng Iyong pag  hugas ang iyong awa na bago tuwing 
umaga. 
(1Juan 1: 9; Panaghoy 3: 22-23) 
● Ama, tinatanggap namin ang biyaya upang patuloy na maging masunurin sa Inyong 
salita habang Inihanda mo kami para sa taong ito ng palatandaan at kababalaghan. 

Salamat aming Ama sa Langit, para sa lahat ng kabutihan at habag na susunod sa amin 
sa lahat ng mga araw ng aming buhay, simula sa taong ito, at ang aming landas ay 
kumikinang na mas maliwanag pa hanggang sa bumalik ang Panginoong Hesus, sa 
pangalan ni Hesus, Amen. (Awit 23: 6, Mga Kawikaan 4:18)

 Sumunod , basahin ang banal na kasulatan para sa araw na ito. Basahin ito nang apat 
　 na beses upang matiyak na mayroon kang ganap na pag-unawa sa kung ano ang 
　 sinasabi nito. Pag-aralan ang teksto nang ilang sandali at tingnan kung ano ang 
　 sinasabi sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng tekstong ito. 

Halimbawa:
Ang kasulatan para sa Araw 1 ng 30 Araw ng Panalangin ay - Mga Awit 5:3. Ito ang 
magiging banal na kasulatan para sa araw na ito. 

 Sumunod, manalangin sa punto ng panalangin ng araw sa pamamagitan ng 　 
　 pagsasabi ng sumusunod: Ama, ngayon ay batay sa Iyong salita, ipinagdarasal namin 
　 na.... 

Halimbawa: Pagdarasal sa Panalangin para sa Araw 1 
Ama, na ngayon batay sa Iyong salita, kami ay nananalangin na may kumpiyansa na 
lahat ng aming ipananalangin sa susunod na 30 araw ay Iyong didinggin at kami ay nag 
hihintay ng katugunan.

　 Maaari mong ipagpatuloy ang panalangin at idagdag ang anumang iba pang punto 
　 kung sa palagay mo ay kailangan ipanalangin. 

 Panghuli, tapusin ang bahaging ito sa sumusunod na panalangin. 

PANALANGIN:
Ama, pinasasalamatan kita sa pagdinig at pagsagot sa lahat ng aming mga panalangin. 
Sa Iyo lamang ang lahat ng Kaluwalhatian magpakailanman, sa makapangyarihang 
pangalan ni Hesu Kristo ay kami nanalangin at nagpapasalamat, Amen. 
Si Hesus ay Panginoon!
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Mga Gawa ng mga Apostol na makakamulat ng pag-unawa ng tao (Mga Gawa 13:44) 
● Ama sa pangalan ni Hesu Kristo , aming inihahayag ang kaligtasan para sa lahat ng 
aming mga pamilya at mga kamag-anak. Hayaan ang mga pinto na mabuksan nang 
supernaturally para sa makapangyarihang ani ng mga kaluluwa, at pakikipagtulungan 
para sa pagsulong ng simbahan sa negosyo, mga kumpanya, mga korporasyon, mga 
institusyon, mga pamahalaan, mga organisasyon, mga paaralan, mga tahanan, at mga 
indibidwal. (Josue 24:15, Mga Gawa 16:31, Apocalipsis 3: 8) 
● Ama kami ay nanalangin habang ang iyong mga tao ay nakatayo sa puwang sa 
harap mo at sa lupain, at gayon din sa lahat ng tao na nakakonekta sa amin, naniniwala 
kami na narinig mo at binigyan Mo kami ng kung ano ang aming hinihiling sa Iyo. Kaya 
pinasasalamatan ka namin at sasabihin muli na ang lahat ng kaluwalhatian ay sa Iyo at 
sa Iyo lamang sa makapangyarihang pangalan ni Hesu Kristo , Amen.
 Si Jesus ay Panginoon!

 Susunod, maaari kang maglaan ng oras upang mabasa at magnilay sa mga banal na 
kasulatan na ginamit sa pagkalingang panalangin. Pag-aralan ang tekstong ito nang 
ilang sandali at kung ano ang sinasalita ng Diyos sa Iyo sa pamamagitan ng teksto. 
Gawin kung ano ang sinasabi ng Banal na Espiritu na gawin.

PART 3: INTERCESSORY PRAYER 2 & SPIRITUAL WARFARE
 Una, Maglaan ng oras sa pananalangin sa Espiritu (pagsamba at pagdarasal sa 　 
　 makalangit na salita / praying in tongues) sa pananalangin ng mga sumusunod.  

PANALANGIN: 
● Ama sa Langit, sa pamamagitan ng dugo ni Hesu Kristo, natatanggap namin ang 
pantakip at proteksyon mula sa anumang pag-atake ng kaaway maging sa espirituwal o 
pisikal na anyo. Hayaang ang iyong makapangyarihang mga mandirigma na anghel at 
ang kapangyarihan at proteksyon ng iyong Banal na Espiritu ay sumasakop sa aking 
pamilya, tahanan, lahat ng bagay sa aking bahay, at pamilya ng igleshang TWT, sa iyong 
pangalan, Hesu Kristo, Amen. 
Ama, sinasabi ng Inyong salita na binigyan mo kami ng awtoridad sa lahat ng kapang-
yarihan ng kaaway na yuyurakan ang mga ahas at mga alakdan, at walang makapipin-
sala sa amin. (Lucas 10:19) 
Sapagka't ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga 
pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito 
sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. 
(Efeso 6:12) 
At siya’y kanilang dinaig dahil sa dugo ng Cordero, at dahil sa salita ng ating patotoo ... 
(Apocalipsis 12:11)
Sinasabi rin ng iyong salita na ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong 
palibot ng Nangatatakot sa Kanya, at ipinagsasanggalang sila. (Awit 34:7) 
At anumang Aming hingin sa iyong pangalan na si Hesu Kristo, ay yaon ang iyong 
gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung hihilingin namin sa iyo ang 
anumang bagay sa iyong pangalan, gagawin mo ito. (Juan 14:13-14)

 PART 2: INTERCESSORY PRAYER 1 
 Una, ipanalangin ang sumusunod na panalangin.  

PANALANGIN:
● Ama sa Langit, dalangin ko na hawakan Mo ang aking mga labi at patnubayan ako sa 
pamamagitan Iyong Espiritu na ang aking panalangin at pasasalamat ngayon ay 
magiging epektibo at kasiya-siya sa Inyo sa pangalan ni Hesu Kristo, Amen. Sapagkat 
sinasabi ng iyong salita sa Zacarias 4:6 na ito ay hindi sa pamamagitan ng pwersa ong 
lakas, ngunit sa pamamagitan ng Espiritu sabi ng PANGINOON ng mga hukbo ng langit.
● Kaya Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo , hayaan ang Banal na Espiritu na tanggapin 
ang aming paghihikayat sa pagtitipon ng mga tao sa TWT sa Linggo. (Isaias 5:26) 
Sapagkat sinasabi ng Inyong Salita na ... at Siya (ang Banal na Espiritu) pagparito niya, ay 
kaniyang susumbatan ang sanglibutan ito sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol 
(Juan 16:8) 
● Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo, patuloy na bumaba ang Banal na Espiritu na isang 
"Makapangyarihang Agos ng  Hangin” na nakakumbinsi, papagbalik-loobin, at nagtatag 
sa pananampalataya at maging aktibo sa lahat ng mga serbisyo ng TWT sa buong 
linggo. (Mga Bilang 11:31; Juan 16: 8-11) 
● Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo , Aming sinisira ang mga pintuan ng impiyerno na 
maaaring pigilan ang pag punta ng mga kaluluwa sa simbahang ito (TWT) sa susunod 
na Linggo. (Mateo 16:18) 
● Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo , patuloy na marinig ng mga tainga ng bawat 
di-ligtas na kaluluwa sa harvest field ang tunog ng Banal na Espiritu sa linggong ito at 
sila ay dadalo sa simbahang ito sa susunod na Linggo. (Isaias 5:26)
● Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo, hayaan ang patuloy na paghahayag ng mga tanda 
at mga kababalaghan sa lahat ng aming mga serbisyo, sa gayong paraan ay magdadala 
ng maraming tao sa Kaharian at sa simbahan na ito. (Gawa 5: 12,14) 
● Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo , hayaan ang Banal na Espiritu na basbasan ang 
aming mga materyales na pang-outreach tulad ng mga munting aklat, fliers, website at 
social media, na aming gamit na karit sa pag-aani, sa gayon ay makapagdala ng maram-
ing tao sa Sunod na Linggo (Joel 3:13) 
● Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo , nawa’y magkaroon ng patuloy na pagtaas ng 
pahayag sa iglesia na ito, na humahantong sa higit sa Karaniwan na sukat ng paglago 
ng simbahan. (Gawa 6: 7)
● Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo , magpatuloy na ipadala ang Inyong mga anghel 
upang manguna sa pag aani ng kaluluwa , at pagdala sa kanilang kalayaan, tagumpay 
at kaligtasan. (Mateo 13:39) 
● Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo , patuloy nong ipadala ang mga angel sa mga  
bagong miyembro ng taon at bawat hinamon o dumadaan sa pagsubok na miyembro 
ng TWT, na sila ay kumilos para dumalo sa simbahan sa darating na Linggo para sa 
kanilang pagkatatag, pagnumbalik at tagumpay. (Mga Awit 103: 20)
● Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo , patuloy ang iglesiang ito na makaranas ng super-
natural na pag lago pagkatapos ng pagkakasunud-sunod na kaganapan sa Aklat ng  
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● Ama, patuloy na papanumbalikin ang anointing sa Iyong tagapaglingkod, ang aming 
Pastor, habang patuloy mong pinagtitibay ang bawat salita ng kanyang bibig sa 
pangalan ni Hesus. (Isaias 44:26)
● Ama, nawa’y patuloy na ibigay sa aming Pastor, ang susi sa Iyong plano at layunin sa 
bawat oras ng kanyang pinangunguna sa pangalan ni Hesus. (Hebreo 8: 5) 
● Ama, nawa’y patuloy na kumpirmahin ang pagbibigay sa aming Pastor sa mga tanda 
at kababalaghan at makapangyarihang gawa sa pangalan ni Jesus. 
(Marcos 16:17-18, 20; 2 Corinto 12:12)
● Ama, binabalik namin ang bawat negatibong medikal na resulta laban sa alinman sa 
pamilya at kamag-anak ng TWT, na maging patotoo sa pangalan ni Hesus. 
(Job 33: 23-25)
● Ama, sa pamamagitan ng pagpapahid ng dugo ni Hesu Kristo , sinusuway namin ang 
bawat gayuma o orasyon, mga problema sa pamilya, pagkabigo, mga isyu sa relasyon, 
kabiguan at pagmamanipula ng tadhana, na konektado sa bawat miyembro ng TWT. 
(Isaias 10:27, Mga Bilang 23:23, Mateo 13:28)
● Ama, Sa pangalan ni Hesu Kristo, ipinag-uutos namin na ang bawat miyembro ng 
TWT ay maging biyaya sa mundo; at ang masaganahang kayamanan ay hindi kailanman 
lalayo mula sa simbahang ito at bawat miyembro ng TWT, at lahat ng aming mga anak, 
at mga anak ng aming anak. (Awit 112: 1-3; Genesis 22: 17-18)
● Ama, nawa’y kami ay magkakaroon ng pagpapakita ng mga banal sa engkwentro sa 
bawat miyembro ng TWT, araw-araw ng taong ito sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen. 
(Awit 68:19 Genesis 18: 1-15) 

 Susunod, maaari mong ipagpatuloy ang panalangin at idagdag ang anumang iba 
　 pang mga punto na nais idagdag. 

 Panghuli, ipahayag ang tagumpay at tapusin na May pasasalamat at pagsamba sa 
　 sumusunod na panalangin.

PANALANGIN: 
Ama, pinasasalamatan ka namin dahil alam namin na Kami ay pinagkooban mo na ng 
tagumpay.  Sapagkat sinasabi ng iyong salita na, salamat sa Diyos, na palaging 
nagbibigay sa amin ng tagumpay kay Kristo, at ipinapakita ang aroma ng kanyang 
kaalaman sa amin sa lahat ng dako. (2 Corinthians 2:14) Ama, batay sa aming pananam-
palataya sa salitang ito na ipinahayag namin na kami ay matagumpay, sapagkat ang 
iyong salita ay hindi kailanman nabigo. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa pagdinig at 
pagsagot sa aming mga panalangin. Ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan, papuri at 
pasasalamat ay sa Iyo lamang. Sa makapangyarihang pangalan ni Hesu Kristo ay nagpa-
pasalamat ako, Amen.

● Kaya Ama, sa pamamagitan ng dugo ni Hesu Kristo , nilipol namin ang lahat ng mga 
panghihimasok ng diyablo laban sa patuloy na paglago ng iglesyang ito (TWT). 
(Apocalipsis 12:11) 
● Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo , inaatas namin ang kalayaan ng lahat ng aming 
mga bagong kinabibilangan na mula sa lahat ng anyo ng pagkaalipin, gayuma, 
enchantments at sumpa. (Numero 23: 3) Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo , inaatas 
namin na ang bawat kaluluwa ay maligtas, maitatag ang pananampalataya sa 
igleshang ito. (Mga Taga-Colosas 4:12) 
● Ama, pagpalain mo ang lahat ng pamilya ng TWT, lalo na ang aming mga bagong 
miyembro, na may diwa ng Kabanalan upang patuloy nilang matamasa ang pabor ng 
Panginoon. (Awit 5:12)
● Ama sa pangalan ni Hesu Kristo , maging ang lahat ng mga bagong miyembro ng 
taon ay maging parte ng pangitain at kababalaghan, sa gayong paraan ay maglapit ng 
kaluluwa kay Kristo. (Zacarias 8:23)
● Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo  aming nilalabanan ang lahat ng mga kapangyari-
han ng kadiliman na nais maglapit ng sinuman sa pabalik sa makamundong mga 
bagay. Para satin ... alam natin na ano man gawin ng Diyos, ito ay mananatili magpa-
kailanman; walang anuman ang maaaring idagdag dito o anumang bagay ay makuku-
ha mula dito, sapagkat ginagawa ito ng Diyos upang ang mga tao ay matakot at 
sambahin Siya [puno ng paggalang na puno ng pag-ibig, may kaalaman na Siya ay 
Diyos] (Eclesiastes 3:14)
● Ama sa pangalan ni Hesu Kristo, patuloy mo  na ilabas ang Iyong Salita ng buhay na 
walang hanggan sa aming mga serbisyo na maitatag ang lahat ng aming mga bagong 
nahikayat sa pananampalataya. (Juan 6:66-68) 
● Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo, nawa’y ang lahat ng miyembro ng taon ay maging 
aktibong alagad ni Cristo, sa gayon ay makapaglapit ng maraming kaluluwa kay Cristo. 
(Juan 4:29, 39) 
● Ama, nawa’y panumbalik ang kamalayan at kulay ng bawat miyembro ng pamilya 
TWT, sa gayon ay maraming maglalapit kay Kristo. (Zacarias 8:3) 
● Ama, sa pamamagitan ng dugo ni Hesu Kristo , pinawalang-bisa namin ang bawat 
sanhi ng masasama, nakabighani, unti-unting pag-aalis ng mga mabubuting bagay, 
kahirapan, espirituwal na pagkabulag, pagkawalang-saysay, pag-aari ng kita, mga patay 
na organo, at mga sumpa galing kay satanas , na nakaugnay sa sinumang miyembro ng 
pamilya TWT. (Isaias 54:17; 1Juan 4: 4; Roma 8:31)
● Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo  nawa’y, ibigay  samin, sa iglesya na ito, ang mga 
bansa na iyong pinakababa, at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong 
pinakaari. (Awit 2:8) 
● Ama, patuloy na pagpalain ang mga namumuno sa lahat ng antas sa simbahang ito 
na may banal na kaloob na nangunguna sa patuloy na paglago at paglawak ng Tokyo 
Worship Tabernacle sa pangalan ni Hesu Kristo. (Isaias 33: 6)
● Ama, sa pangalan ni Hesu Kristo, nawa’y hayaan ang aming Pastor at ang kanyang 
pamilya ay mapuspos ng Espiritu ng karunungan, upang patuloy nilang pakainin ang 
bawat miyembro na may karunungan at kaalaman na humahantong sa patuloy na 
paglago at pag-unlad ng simbahan at mga indibidwal na miyembro. (Jeremias 3: 15-16)
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DAY 8 / JANUARY 11
Hindi ko hahayaan ang bawat diwa ng pagkatalo sa aking buhay at sa simbahan dahil 
sinabi ng Biblia na higit pa tayo sa mga mananagumpay sa pamamagitan ni Kristo 
Hesus.
SCRIPTURE: Romans 8:37 

DAY 9 / JANUARY 12
Dalangin ko at ipinahahayag na ang anumang bagay na patay o tulog sa akin o sa 
simbahan ay dapat mabuhay dahil si Hesus na ating Panginoon ay ang Pagkabuhay na 
Mag-uli at ang Buhay.
SCRIPTURE: John 11:25 

DAY 10 / JANUARY 13
Dalangin ko at ipinahahayag na ako at ang iglesia ay mabubuhay ng may tagumpay sa 
pamamagitan ng pananampalataya sa bawat sitwasyon sa mundo at walang mananaig 
laban sa atin.
SCRIPTURE: 1 John 5:4 

DAY 11 / JANUARY 14
Dalangin ko na ang Kaharian ng ating Panginoong Hesu-Kristo ay pumasok sa puso ng 
bawat tao sa bansang ito, sa pangalan ni Hesus, Amen.
SCRIPTURE: Luke 19:9

DAY 12 / JANUARY 15
Ipinahahayag ko nang walang alinlangan na ang bawat bundok sa aking buhay ay 
aalisin at ihahagis sa dagat, sa Pangalan ni Hesus.
SCRIPTURE: Mark 11:23

DAY 13 / JANUARY 16
Ipinahahayag ko nang may kumpiyansa na ang Panginoon na nagsimula ng mabuting 
gawa sa akin at sa simbahan ay gagawin ito hanggang sa araw ni Hesu-Kristo.
SCRIPTURE: Philippians 1:6

DAY 14 / JANUARY 17
Dalangin ko sa Diyos na gawin ang lahat ng biyaya na sagana sa akin, upang magka-
roon ako ng lahat ng kailangan ko sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras, at sagana sa 
bawat mabuting gawa.
SCRIPTURE: 2 Corinthians 9:8

DAY 15 / JANUARY 18
Dalangin ko na ang mga taong nagpaplano ng kasamaan laban sa akin, sa aking 
pamilya at sa aking iglesia ay bumaliktad at mauwi sila sa pagkalito.
SCRIPTURE: Psalm 140:8

Para sa taong 2019, ang United Pentecostal Church International ay niyayakap ang 
tema na "AKO" habang kinikilala natin na ang Makapangyarihang Diyos ay ang dakilang 
AKO. Sa Exodo 3:14 Sinabi ng Diyos, "Ako'y si Ako Nga. Sabihin mo sa mga Israelita na 
sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay 'Ako Nga'. Ang ating Diyos (AKO) ay tutulong sa 
atin ( Awit 28: 7). Tayo ay magka-isa sa panalangin at pag-aayuno, maniwala sa banal na 
pamamagitan ng Diyos sa lahat ng bagay, sapagkat Siya ay nagsalita: "Narito, ako ang 
PANGINOON, ang Diyos ng lahat ng laman: Mayroon bang anumang bagay na napaka-
hirap para sa akin?" (Jeremias 32:27).

DAY 1 / JANUARY 4
Panginoon, kami ay nananalangin na may kumpiyansa na lahat ng aming ipanana-
langin sa susunod na 30 araw ay Iyong didinggin at kami ay nag hihintay ng katugunan.
SCRIPTURE: Psalm 5:3 

DAY 2 / JANUARY 5
Aking panalangin ngayon, Panginoon, na Iyong ihahayag sa akin ang mga dakila at 
mahiwagang bagay na hindi ko pa nalalaman.
SCRIPTURE: Jeremiah 33:3 

DAY 3 / JANUARY 6
Aking ipinanalangin at inihahayag na ang lahat ng aking karamdaman at karumihan ay 
pinagaling na, kayat sa Pangalan ni Hesus, ako ay tumatangging magkasakit.
SCRIPTURE: 1 Peter 2:24

DAY 4 / JANUARY 7
Dalangin ko ang kaligtasan ng bansang Japan, na sila ay lumapit sa buhay na Diyos.
SCRIPTURE: Acts 2:21

DAY 5 / JANUARY 8
Dalangin ko na ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin o kahit kanino man sa 
simbahan sapagkat tayo ay nasa ilalalim ng biyaya ng Diyos.
SCRIPTURE: Romans 6:14

DAY 6 / JANUARY 9
Ako’y nananalangin laban sa lahat ng anyo ng sekswal na kasalanan sa aking buhay at 
sa simbahan, habang ipinahahayag ko na tayo ay hinugasan na ng dugo ni Hesus.
SCRIPTURE: 1 Corinthians 6:9-11

DAY 7 / JANUARY 10
Aking sinisira ang bawat sumpa sa aking buhay at sa simbahan sapagkat si Kristo ay 
naging sumpa para sa atin.
SCRIPTURE: Galatians 3:13
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DAY 25 / JANUARY 28
Dalangin ko na mas maraming tanda at kababalaghan ang gagawin ng mga kapatiran 
sa simbahan.
SCRIPTURE: Acts 5:12

DAY 26 / JANUARY 29
Dalangin ko na ang iglesia ay gagamitin ang kapangyarihan na natanggap natin sa 
pamamagitan ng Banal na Espiritu upang maging epektibong mga saksi ni Kristo sa 
mga hindi pa naliligtas na tao sa mundo.
SCRIPTURE: Acts 1:8

DAY 27 / JANUARY 30
Dalangin ko, Panginoon, na muli Mong buksan ang mga pintuan ng pagkakataon para 
sa isang malaking pag-aani ng mga kaluluwa na isinara ng mga mensahero ni Satanas 
laban sa bansang ito, sa Pangalan ni Hesu-Kristo.
SCRIPTURE: 1 Corinthians 16:9

DAY 28 / JANUARY 31
Dalangin ko na ang mga lungsod sa ating paligid ay magkaroon ng biglaang kagutu-
man at hangaring makilala ang buhay na Diyos at sila’y ating makasama upang kanil-
ang marinig ang Salita ng Diyos para sa kanilang kaligtasan.
SCRIPTURE: Acts 13:44

DAY 29 / FEBRUARY 1
Aking dalangin ang kaligtasan ng mga miyembro ng aking pamilya at ng mga kapati-
ran, ang ating mga katrabaho at mga kaibigan, na hindi pa naligtas.
SCRIPTURE: Romans 10:1

DAY 30 / FEBRUARY 2
Dalangin ko sa Panginoon na Kaniyang buksan ang ating pang-unawa sa mga pagpa-
pala sa pagbibigay at nawa’y biyayaan Niya tayo upang tayo’y makapagbigay ng 
masagana para sa gawain ng Diyos.
SCRIPTURE: Luke 6:38

DAY 16 / JANUARY 19
Dalangin ko na itakuwil ng iglesia ang kasalanan upang makapagtaas tayo ng mga 
banal na kamay sa pananalangin upang tayo’y maging walang takot at maging 
matatag sa ating pananampalataya.
SCRIPTURE: Job 11:13-15 

DAY 17 / JANUARY 20
Dalangin ko na maunawaan ng iglesia ang mapagtagumpay na kapangyarihan na 
mayroon tayo, at gamitin ito nang buong tapang.
SCRIPTURE: Romans 8:37 

DAY 18 / JANUARY 21
Aking inihahayag na aking ipapatong ang aking mga kamay sa mga may sakit at sila ay 
gagaling dahil ako ay isang mananampalataya kay Kristo.
SCRIPTURE: Mark 16:17-18

DAY 19 / JANUARY 22
Ipinapanalangin ko na ang ating pangangaral ng Salita ay magpagpapakita ng kapang-
yarihan, na nagreresulta sa mga himala, tanda at kababalaghan.
SCRIPTURE: Luke 9:1-2 

DAY 20 / JANUARY 23
Dalangin ko na ang iglesia ay laging mananalo sa pamamagitan ni Kristo at hindi 
kailanman susuko sa diyablo.
SCRIPTURE: 1 Corinthians 15:57 

DAY 21 / JANUARY 24
Panginoon, ipinagdarasal ko na ang mga lider ng bansang ito ay sumunod sa alituntun-
in ng Diyos at hindi ng sa tao o ng sa mga demonyo, sa pangalan ni Hesu-Kristo.
SCRIPTURE: Romans 13:1

DAY 22 / JANUARY 25
Dalangin ko na ang kaaway ay hindi makapipigil sa atin na maabot ang dakilang ani ng 
mga kaluluwa na inihanda ng Panginoon para sa simbahan ngayong taon.
SCRIPTURE: Matthew 16:18

DAY 23 / JANUARY 26
Dalangin ko na palayain ang mga tao na ang mga isip ay nahahadlangan ni Satanas, 
upang sila ay mahipo ng mensahe ni Kristo para sa kanilang kaligtasan.
SCRIPTURE: 2 Corinthians 4:3-4 

DAY 24 / JANUARY 27
Dalangin ko na walang espiritu ng diyablo ang makakasakit o gagawa ng anumang 
pinsala sa atin dahil nasa ilalim tayo ng pagpapahid ng Diyos at ang paglukob ng dugo 
ni Kristo.
SCRIPTURE: 1 Chronicles 16:21-22
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