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Ang Salita ng Diyos ay higit na mataas at lampas sa mga kalagayan na hinaharap ng mga bansa. Iyon 
ang dahilan kung bakit ang pagdarasal ng Salita ay napakalakas. Ipagdasal ang mga sumusunod na 
taludtod upang matulungan ang iyong bansa na magkaroon ng pag-isip ng Kaharian ng Diyos.

1.   Panginoon, lumalapit kami sa Iyo. Mahal ka namin dahil una mo kaming minamahal. (Santiago 4:8; 1 Juan 4:19)
2.   Ang aming isip ay nabago. Hindi tayo susunod, gagaya, o umayon sa mundo ngunit mayroon tayong kaisipan 
      para sa Kaharian. (Roma 12:2)
3.   Isinasaalang-alang natin ang mga bagay ng Diyos at hindi ang mga bagay ng tao; sa Langit sa itaas kung 
      nasaan ang Diyos at hindi sa mundo. (Colosas 3: 2; Mateo 16:23)
4.   Hindi namin mahal ang mga bagay ng sanlibutang. (1 Juan 2:15)
5.   Ipinanganak tayo mula sa itaas. Lumakad tayo sa Espiritu at hindi tinutupad ang pagnanasa ng laman. 
      (Juan 3:3,5; Galacia 5:16)
6.   Kami ay nasa perpektong kapayapaan kapag ang aming isip ay nakatuon sa Iyo. Mayroon tayong buhay at 
      kapayapaan kapag ating isip ay pagka-espiritwal. (Isaias 26:3; Roma 8:6-8)
7.   Hindi kami natatakot, sapagkat tinubos Mo kami. Tinawag mo kami sa pangalan at kami ay kabilang sa 
      Iyo. Kahit na dumadaan kami sa mga tubig, mga ilog, o apoy, ikaw ay kasama namin. (Isaias 43:1-2)
8.   Hindi na tayo ang sentro ng ating buhay, ngunit lubos tayong nakikilala na para kay Hesus. Kami ay ipinako 
      sa krus kasama si Kristo. Ang buhay natin ay hindi na sa atin, ngunit si Kristo na ang nakatira sa atin. 
      (Galacia 2:20)
9.   Hesus, ang aming mga mata ay nakatuon sa Iyo na nagtitiis sa Krus at nakaupo sa kanang kamay ng trono 
      ng Diyos. (Hebreo 12:2)
10. Nagmula ka sa Langit. Ikaw ay higit na mataas kaysa lahat. (Juan 3:31)
11. Hesus, Ikaw ang Tinapay mula sa Langit. Hindi kami nagsisikap para sa pagkain na nawawala, ngunit  
      para sa pagkain na nag-hahandog ng buhay na walang hanggan. (Juan 6:27)
12. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong paglalaan habang hinahangad namin muna ang Iyong Kaharian at 
      katuwiran. (Mateo 6:33)
13. Iniligtas mo kami at tinanggap mo kami sa Iyo, upang hindi na kami mapasa ilalim ng kapangyarihan ng 
      kadiliman. Inilipat mo kami sa Kaharian ng Iyong Anak. (Colosas 1:13)
14. Ang ating pagkamamamayan ay nasa Langit; kami ang iyong mga embahador sa mundo. (Filipos 3:20; 
      2 Cor. 5:20)
15. Nakaupo kami kasama Mo sa mga makalangit na lugar. (Efeso 2:6)
16. Kami ang ulo at hindi ang buntot. Nasa itaas tayo at hindi sa ilalim. (Deuteronomio 28:13)
17. Kami ay pinagpala ng bawat espirituwal na pagpapala sa mga makalangit na lugar kay Kristo; tayo ay 
      pinili bago ang pundasyon ng mundo. (Efeso1:3-4)
18. Hindi nakikita ng mata at hindi narinig ng tainga; at hindi pa ito nakapasok sa puso ng tao, ang mga 
      bagay na iyong inihanda para sa mga nagmamahal sa Iyo. (1 Corinto 2:9)
19. Ama, dahil ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon ang Iyong mga paraan ay mas mataas kaysa 
     sa aming mga paraan, at ang Iyong mga iniisip ay mas mataas kaysa sa aming mga iniisip. Ang ating 
      bansa ay may pag-iisip para sa Kaharian at hindi nakatali sa lupa. (Isaias 55:8-9)
20. Kinikilala namin na ang aming bansa ay hindi maaaring umasa sa lakas o kapangyarihan nito, kundi sa  
      Iyong Espiritu. (Zacarias 4:6)
21. Panginoon, ikaw ang lumikha ng kalangitan at mundo. Ikaw ay walang hangganan. Hindi ka nanghihina o 
      napa-pagod. Umaasa kami sa Iyong kapangyarihan upang kami ay mailigtas. (Isaias 40:28)
22. Panginoon, bigyan mo ang mga pinuno ng aming bansa ng pang-unawa at karunungan upang hanapin 
      ang Iyong mukha para sa ma-patnubay. (Awit 147:5)
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Nais ng Ama na makasama natin Siya sa Kanyang Kaharian—sa taas. Ipinadala niya ang Kanyang nag-iisang 
Anak upang mapagkasundo tayo sa Kanyang Sarili. Binuksan ni Hesus ang daan, sa pamamagitan ng Krus, upang  
makipag-usap tayo sa Ama.

Sinabi ni Hesus na papasok lamang tayo sa Kaharian ng Diyos kung ipinanganak tayo mula sa itaas. (Juan 3:3,5) 
Kapag ipinanganak tayo mula sa itaas, hindi na tayo lumalakad sa mga paraan ng mundo, lumalakad tayo sa mga 
paraan ng Diyos. (Galacia 5:16) Isipin kung gaano kalakas kung ang mga bansa ay lumalakad sa pagsunod sa 
Salita ng Diyos?

…Ikaw ay nasa itaas lamang, at hindi mapapasa ilalim, kung susundin mo ang mga utos ng Panginoon 
mong Diyos, na iniuutos ko sa iyo ngayon, at maingat na sundin ang mga ito. Deuteronomio 28:13 (NKJV)

1 .  PINA NGA NAK MULA SA KAI TAASA N

• Ipinanganak ka ba mula sa itaas? 1. Nakikipag-usap ka ba sa Ama araw-araw? 2. Tumigil ka na ba sa paglalakad 
  sa mga paraan ng mundo? 3. Sinusunod mo ba ang Salita ng Diyos?

• Paano mo magagawa ang Mabuting Balita—na binuksan ni Hesus ang daan sa Ama sa pamamagitan ng Krus— 
  kilala sa iyong bansa?

PANALANGIN: Panginoon, bigyan mo kami ng pagnanais na gumugol ng oras sa Iyo araw-araw, sa Iyong 
Salita, at panalangin. Tulungan ang aming bansa na lumakad sa Iyong mga paraan. Amen

2.  LUMAKA D SA WA LA NG HA NGGA NA N

3. PUMA NIK KA NG MAS MATAAS 

Ang paglakad sa itaas ay isang kaisipan. Sinasabi ng Bibliya na dapat mabago ang ating isip. Kapag nakikipag-usap 
tayo sa Ama, hindi tayo maaaring manalangin nang may makamundong pag-iisip. Kung pinag-uusapan natin parati ang 
tungkol kay Hesus at nagpapatotoo tungkol sa Kanyang kabutihan, higit na mababago an gating kaisipan. Pagkatapos, 
kapag nakikipag-usap tayo sa Kanya sa ating aparador ng panalangin, handa na nating tangapin Siya sa ating kaisipan 
at puso.

Ang karakter ng Diyos ay ang sumagot sa panalangin. Nais Niyang makipag-usap sa atin. Nais ng Diyos na magkaroon 
tayo ng kaisipan para sa Kaharian upang masagot Niya ang ating mga dalangin.

At huwag sumunod sa pamamaraan ng mundong ito, ngunit baguhin ang ating kaisipan, upang mapatunayan 
mo kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. Roma 12:2 (NKJV)

4.  TAYO’Y #MAG-DASA L4ATINGBA N SA
TINGNAN ANG ‘DASALIN ANG SALITA’ 

SEKSYON SA PAHINA 2!Manalangin na ang inyong bansa ay magkaroon ng kai-
sipan para sa Kaharian. Manalangin ngayon sa loob ng 
____ minuto [magtakda ng oras].

A NG KA RAKTER NG D IYO S AY A NG 
SUMAGOT SA PA NA LA NGIN
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4.  TAYO’Y #MAG-DASA L4ATINGBA N SA
TINGNAN ANG ‘DASALIN ANG SALITA’ 

SEKSYON SA PAHINA 2!Manalangin na ang inyong bansa ay magkaroon ng kai-
sipan para sa Kaharian. Manalangin ngayon sa loob ng 
____ minuto [magtakda ng oras].

Sa Juan 6, ang mga alagad ay nasa isang Bangka, nang dumating ang isang bagyo. Lumapit si Hesus sa kanila na 
naglalakad sa tubig. Pagkatapos ay sinabi Niya, “Ako ito; Huwag matakot.” Kapag ipinanganak tayo mula sa itaas, 
mayroon tayong Espiritu ng Diyos, at ang Kanyang kapangyarihan ay nakatira sa loob natin. Kung gayon, hindi na 
dapat matakot sa mga bagyo dahil alam nating tayo ay pag-aari na ng Diyos at pinangangalagaan niya tayo.

Ang mundo ay nasa isang madilim na oras na maraming tao ang naghihirap at nagdurusa. Kung pipiliin nating 
tanggihan ang takot at ilagay ang ating pananalig sa Diyos, papaitaas tayo lampas sa bagyo.

“...Huwag matakot, dahil tinubos kita; tinawag kita sa pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa tubig, 
kasama mo ako; at sa pag-tawid sa mga ilog, hindi nila kayo mapapaibabawan; kapag lumakad ka sa apoy ay 
hindi ka masusunog, at hindi ka matutupok ng apoy.” Isaias 43:1-2 (ESV)

1 .  KATAASA N LAMPAS SA BAGYO

• Kapag dumating ang mga bagyo ng buhay, nag-aalala ka ba sa takot, o naniniwala ka ba sa Diyos?

• Paano tumaas ang iyong bansa sa itaas ng mga kasalukuyang kalagayan?

PANALANGIN: Panginoon, tulungan ang aming bansa na magkaroon ng isang pag-iisip ng Kaharian 
upang sumuko kami sa Iyong Salita at Iyong mga pamamaraan. Amen

2.  LAMPAS SA PA NA NAMPA LATAYA

3. PUMA NIK KA NG MAS MATAAS

Inaanyayahan tayo ng Diyos na pumaitaas na mas mataas—sa Espiritu—upang makausap niya tayo. Nais niyang 
iwanan natin ang ating makamundong pag-iisip (mga paraan at payo ng mundo). Kapag pinili natin sasalubungin tayo 
ni Hesus sa gitna at dadalin niya tayo sa itaas, kung nasaan Siya.

Kapag ipinagdarasal natin ang mga bansa, kailangan nating manalangin mula sa itaas, sa Espiritu. Upang 
magkakaroon tayo ng kapangyarihan sa mga bagyo.

Kaya’t nang sila ay namangka ng mga tatlo o apat na milya, nakita nila si Hesus na naglalakad sa dagat 
at lumalapit sa bangka; at sila ay natakot. Ngunit sinabi Niya sa kanila, “Ako ito; Huwag kang matakot.” 
Juan 6:19-20 (NKJV)

KUNG PIPILI IN NATING 
TA NGGIHA N A NG TAKOT AT ILAGAY 

A NG ATING PA NA NA LIG SA D IYO S
PAPAI TAAS TAYO LAMPAS SA BAGYO

#2
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4.  TAYO’Y #MAG-DASA L4ATINGBA N SA
TINGNAN ANG ‘DASALIN ANG SALITA’ 

SEKSYON SA PAHINA 2!Manalangin na ang inyong bansa ay magkaroon ng kai-
sipan para sa Kaharian. Manalangin ngayon sa loob ng 
____ minuto [magtakda ng oras].

#3

Ang karamihan ng tao, na makahimalang pinakain ni Hesus ng 5 tinapay at 2 isda, ay sumunod sa Kanya sa kabila ng 
dagat. Sinabi sa kanila ni Hesus na hindi nila siya hinahanap para sa mga himala; kundi hinahanap nila Siya sapagkat 
kinain nila ang tinapay at nabusog. (Juan 6:26) Ang karamihan ay hindi interesado sa Tinapay na nag-mula sa itaas. 
Sinundan nila si Hesus dahil nais nilang makatanggap ng mga bagay ng mundo.

Hindi natin dapa’t hahanapin ang Diyos para malutas niya ang mga problema sa mundo, o dahil nais nating masiyahan 
ang ating mga materyalistikong hangarin. Dapat nating sundin si Hesus dahil kung sino Siya—ang Tinapay mula sa 
Langit.

Ngayon natanggap natin, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos; upang malaman 
natin ang mga bagay na malayang ibinigay sa atin ng Diyos. 1 Mga Taga-Corinto 2:12 (KJV)

1 .  TINAPAY NA NAG-MULA SA I TAAS

• Ano ang tunog ng iyong mga panalangin? Ito ba ay tungkol sa paghiling sa Diyos ng mga materyal na bagay, ang 
  iyong makamundong pagnanasa? O hinahanap mo ba Siya—ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay?

• Bakit nagdarasal ka para sa iyong bansa? Ito ba ay upang maibalik ang iyong kaginhawaan? O, gusto mo bang 
  iwanan ang mga paraan ng mundo at ibalik ang iyong koneksyon sa Diyos?

PANALANGIN: Panginoon, tulungan mo ang mga bansa na hanapin ka, ang Tinapay ng Buhay, at lumakad sa 
katotohanan ng Iyong Salita. Amen

2.  HIGI T PA SA MGA BAGAY NA MATERYA L

3. PUMA NIK KA NG MAS MATAAS

Kailangan nating kumain kay Hesus, hindi ang sanlibutan. Ang mga tao ay may posibilidad na kumain ng mga 
pelikula, kanilang kabuhayan, pamilya, at mga kaibigan, ngunit pinabayaan nila si Hesus. Tabggapin kainin 
natin Siya sa pamamagitan ng paggugol ng oras sa Kanyang Salita at panalangin araw-araw. Ang panalangin 
at pagbabasa ng Salita ay nagtutulungan; hindi tayo magkakaroon ng walang isa.

Ang Salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan—ang buhay sa itaas. Ang Salita ay simple ngunit 
malakas. Sinabi ni Hesus na ang laman, ay walang tubo, ngunit ang Kanyang mga salita ay Espiritu at Buhay.

Dahil pina-dala ako ng buhay na Ama, at nabubuhay ako dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa Akin 
ay mabubuhay dahil sa Akin. Juan 6:57 (NKJV)
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4.  TAYO’Y #MAG-DASA L4ATINGBA N SA
TINGNAN ANG ‘DASALIN ANG SALITA’ 

SEKSYON SA PAHINA 2!Manalangin na ang inyong bansa ay magkaroon ng kai-
sipan para sa Kaharian. Manalangin ngayon sa loob ng 
____ minuto [magtakda ng oras].

#4

Mayroon lamang dalawang kaharian: ang Kaharian ng Diyos at ang kaharian ng sanlibutan (ang kaharian ni Satanas). 
Walang gitnang kaharian. Makikinig tayo sa isa lamang,sa Salita ng Diyos o sa mga salita ng kaaway. Kung hindi tayo 
sumuko at sumunod sa Salita, awtomatiko tayong kasama sa kaaway.

Kung pipiliin ng iyong bansa na maniwala at magtiwala sa Salita ng Diyos, itataas ito ng Diyos kaysa sa kapangyarihan 
ng kaaway.

[Ang Ama] Inihatid at inilapit niya tayo sa Kanyang at inilayo sa kontrol at kapangyarihan ng kadiliman at 
inilipat tayo sa kaharian ng Anak ng Kanyang pag-ibig. Colosas 1:13 (AMPC)

1 .  DA LAWA NG KAHA RIA N

• Hindi kami mabubuhay sa pagitan ng dalawang kaharian. Piliin ngayon upang mabuhay sa itaas at higit pa. Isulat 
  ito sa isang papel at gawing opisyal, lagyan ng petsa at itago ito sa iyong Bibliya.

• Ano ang mangyayari kung ang pag-iisip ng iyong bansa ay ang Kaharian ng Diyos?

PANALANGIN: Panginoon, tulungan mo ang mga pinuno ng aming bansa na piliin ang Iyong mga paraan, 
upang magkaroon sila ng pamamaraan na mula sa iyong Kaharian sa panahong ito. Amen

2.  KATAASA N  AT WA LA NG HA NGGA NA N

3. PUMA NIK KA NG MAS MATAAS

Si Hudas ay lumakad kasama si Hesus, ngunit ang kanyang pag-iisip ay hindi nagbago. Mas minahal niya ang 
mga bagay sa mundo kaysa sa pag-ibig niya kay Hesus. Sa huli, pinili niya ang mundo at pinagkanulo si Hesus. 
Maraming tao ang nagsasabing naglilingkod sila sa Panginoon at sumusunod sa Kanya, ngunit ipinagkanulo nila 
Siya sapagkat hindi nila pinaniniwalaan ang Kanyang Salita.

Hindi nila napagtanto na ang Salita ng Diyos ay napakalakas kaya tinalo ang lahat (kasalanan, sakit, at sumpa) 
sa Krus. Ang Salita ay higit sa bawat mahirap na sitwasyon na mukhang imposible sa atin. Piliin nating mahalin si 
Hesus ng higit sa mga bagay ng mundo (1 Juan 2:5); ipanalangin natin na magkaroon tayo ng kaisipan na mula 
Kaharian ng Diyos.                                                                                   .

Hindi pa nakikita ng mata, o narinig ng tainga, o pumasok sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng 
Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 (NKJV)

A NG SA LI TA AY HIGI T SA BAWAT 
MAHIRAP NA SI T WASYON NA 

MUKHA NG IMPO SIBLE SA ATIN
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