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DASALIN DASALIN 
ANG SALITAANG SALITA

Ang isang nagdarasal na bansa ay may proteksyon laban sa mga gawa ng kadiliman. Hintuin at 
sirain ang mga plano ng kaaway sa  Pilipinas. Narito ang mga talatang Bibliya upang manalangin. 

• Ipinangako ng Iyong Salita na iyong babagsak ang aming mga kaaway at ibabaling ang Iyong kamay laban sa 
  kanila kung makinig kami sa Iyo. Panginoon, pinili naming makinig at lumakad sa Iyong mga daan. (Awit 81: 13-14)
• Panginoon, salamat, na hindi kami dapat matakot sa sakuna kapag nasa gitna ka namin. (Zefanias 3:15)
• Hesus, salamat, na ikaw ang aming Pastol at naghahanda ka ng isang mesa para sa amin sa harapan ng aming 
  mga kaaway. (Awit 23:5)
• Nakasuot kami ng sandata ng Diyos at walang takot na manalangin para mahinto ang mga plano ng kaaway. Patuloy 
  tayong manalangin hanggang ang mga plano ng kaaway ay masira at matigil sa ating bansa. (Efeso 6:11-18)
• Kinikilala namin na ang aming labanan ay hindi laban sa mga tao ngunit sa mga puwersang espiritwal. Ituro sa 
  amin kung paano gamitin ang aming mga sandatang espirituwal upang sirain ang mga katibayan higit sa Pilipinas. 
  (2 Corinto 10:4)
• Panginoon, ipinangako ng Iyong Salita na tatalunin mo ang aming mga kaaway at paalisin sila. (Deuteronomio 28:7)
• Panginoon, alam namin na ang diyablo ay tinutukso kami, at kapag nahulog kami sa tukso nagkakasala kami. 
  Panginoon, pipiliin namin na huwag sumuko sa mga tukso ngunit manindigan sa Iyong pangako na bibigyan mo 
  kami ng isang paraan upang kami ay makatiis. (1 Corinto 10:13)
• Panginoon, handa kaming tumayo sa puwang upang bantayan ang aming lupain. (Ezekiel 22:30)
• Ibibigay namin ang aming sarili sa Iyo. Nilalabanan namin ang diyablo at ang kanyang mga plano. (Santiago 4:7)
• Ang kaaway ay humuhumindig tulad ng isang leon na naghahanap ng biktima upang matupok, ngunit alam 
  namin na kapag kami ay matatag na naniniwala sa pananampalataya, poprotektahan mo kami laban sa kanyang 
  masamang plano. (1 Pedro 5: 8-9)
• Panginoon, salamat sa iyo na walang sandata na nabuo laban sa amin ay magtatagumpay dahil ito ang aming 
  pamana bilang mga mananampalataya. (Isaias 54:17)
• Hesus, salamat na kapag nagsisi tayo sa aming mga kasalanan at tumalikod mula sa aming masamang 
  pamamaraan, pagagalingin mo ang aming bansa. (2 Cronica 7:14)
• Panginoon, tulungan mo ang Pilipinas upang magbunga ng pagsunod sa paglilingkod sa Iyo upang mapalad mo 
  kami.  (Roma  6:16)
• Panginoon, salamat na ang kaaway ay natalo at hindi magtagumpay sa kanyang mga plano laban sa Pilipinas. 
  (Awit 21:11-12)
• Panginoon Itinuro mo po sa Pilipinas Ang iyong mga paraan at ilayo kami sa kaaway. (Awit 27:11)
• Ama, salamat na ibinigay mo sa Pilipinas ang tagumpay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesu-Kristo. 
  Sapagkat hindi ito sa aming lakas o kapangyarihan kundi sa Iyong Espiritu na ang kaaway ay natalo. 
  (1 Corinto 15:57; Zacarias 4:6)
• Panginoon, binigyan mo kami ng awtoridad na pagtapak sa mga ahas, alakdan, at lahat ng kapangyarihan ng 
  kaaway. (Lucas 10:19)
• Nais ng kaaway na sirain ang Pilipinas, ngunit si Hesus ay dumating ka upang bigyan ng maraming buhay ang 
  Pilipinas. (Juan 10:10)
• Salamat, Hesus, na ang Pilipinas ay magtagumpay sa lahat ng mga plano ng kaaway sa pamamagitan ng Iyong 
  Dugo, ang Dugo ng Kordero. (Apocalipsis 12:11)
• Hindi kami natatakot sa mga plano ng kaaway dahil ang sabi ng Iyong Salita ay ipinaglalaban mo kami.   
  (Deuteronomio 3:22)
• Salamat, Hesus, na kapag ikaw ay para sa amin, walang maaaring laban sa amin. (Roma 8:31)
• Salamat, Ama, na kapag naninirahan kami sa Iyong tirahan, ikaw ang aming kanlungan at kuta. Salamat sa iyo na 
  ang Pilipinas ay pinagkakatiwalaan ka upang protektahan kami. (Awit 91:1-4)
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Nilikha tayo sa imahe ng Diyos. Nang magkasala sina Adan at Eva, nagbunga sila ng kamatayan, at isang makasalanang 
kalikasan ang umusbong. Ang sangkatauhan ay naging nauna nang pagsuway sa Diyos. Kung mas sinusuway natin ang 
Diyos, mas binubuksan natin ang pintuan sa pagkawasak sa mundo. Gusto ni Satanas ng isang sinumpa at mapanirang 
mundo.

Namatay si Hesus sa Krus upang ibigay sa atin ang Kanyang kalikasan. Sinira niya ang mga sumpa ng dati, makasalanang, 
kalikasan at binigyan tayo ng isang bagong kalikasan na nagpalaya sa atin mula sa diyablo at ng kanyang mapanirang 
plano. Kapag naglalakad tayo sa likas na katangian ni Kristo - sa pagsunod sa Ama - mayroon tayong kapangyarihan 
sa mga plano ng kaaway. Kung gayon ang ating bansa at ang mundo sa paligid natin ay naging mapalad.

Sapagka’t kung sa pamamagitan ng pagsalangsang ng isang (Adan), ang kamatayan ay naghari sa pamamagitan 
ng isang (Adan), higit na tiyak na ang mga tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at ang libreng regalo ng 
katuwiran ay maghahari sa [walang hanggan] buhay sa pamamagitan ng Isa, si Hesu-Kristo . Roma 5:17 (AMP)

1 .   BA LIGTA RIN A NG SA LOT

•  Ang likas na tao ay nagmana ng isang makasalanang kalikasan. Natatanggap natin ang likas na katangian 
   ni Hesus sa pamamagitan ng Krus. Naglalakad ka ba sa buhay ni Kristo?
•  Pinagpapala ng Diyos ang pagsunod. Kapag sinusunod natin Siya, pinoprotektahan tayo laban sa mga plano  
    ng kaaway. Gumawa ng isang listahan ng mga lugar kung saan maaari kang mas masunurin. Basahin ang 
    Bibliya araw-araw upang matulungan ka.
•  Salamat, Hesus, na namatay ka sa Krus upang bigyan kami ng bagong kalikasan at pamana. Panginoon, 
   tulungan kaming sumunod sa Iyo upang ang Pilipinas ay maglakad sa Iyong mga pagpapala. Amen

2.   SUND IN A NG T UNA’Y NA PA RAA N

4 .  T A Y O ’ Y  # M A G - D A S A L 4 P I L I P I N A S TINGNAN ANG SEKSYONG 
‘DASALIN ANG SALITA’ SA PAHINA 2!

3. KUTA SA LABA NA N

Sinasabi ng Bibliya na ang aming pakikipaglaban ay laban sa mga hindi nakikitang puwersa na nasa trabaho sa hindi 
nakikita na kaharian. Kapag tumalikod tayo sa maling paggawa, nawalan ng lakas ang mga puwersang ito at nasira 
ang kanilang mga plano. Ang pagsisisi ay magbubukas ng muling pagbuhay. Bumalik tayo sa Diyos! Pagkatapos ay 
makikita natin ang Espiritu ng Diyos na gumagalaw sa ating bansa at mundo.

… Kung ang Aking mga tao, na tinawag sa pamamagitan ng Aking pangalan, ay magpapakumbaba sa kanilang 
sarili at manalangin, at hahanapin ang Aking mukha at tatalikod sa kanilang mga masamang lakad, kung gayon 
maririnig ko mula sa langit, at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. 
2 Cronica 7:14 (MEV)

Ang panalangin ay sumisira sa mga plano ng kaaway sa paglipas ng Pilipinas. Manalangin ngayon sa loob ng 
____ minuto [magtakda ng oras].
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4 .  T A Y O ’ Y  # M A G - D A S A L 4 P I L I P I N A S TINGNAN ANG SEKSYONG 
‘DASALIN ANG SALITA’ SA PAHINA 2!

Ang panalangin ay sumisira sa mga plano ng kaaway sa paglipas ng Pilipinas. Manalangin ngayon sa loob ng 
____ minuto [magtakda ng oras].

Tinawag tayo ng Diyos na maging makapangyarihang mandirigma sa Kanyang hukbo. Binibigyan Niya tayo ng 
Kanyang Salita upang matalo ang kaaway. Ayaw niya tayong maging ignorante sa mga lalang ng diyablo. Sinabi ng 
Diyos, “Ang aking bayan ay nawasak dahil sa kawalan ng kaalaman.” (Oseas 4:6)

Ayaw ni Satanas na magkaroon ng kaalaman ang mga tao tungkol kay Kristo (Efeso 4:13; Colosas 1:9-10) sapagkat 
ilalantad nito ang kanyang mga plano laban sa mga bansa. Kapag ang aming mga aksyon na nakahanay sa Salita 
ng Diyos ang mga plano ng kaaway ay nasira. Hindi tayo pinapagalaw ng nakikita natin sa ating paligid, dahil kilala 
natin ang ating Diyos.

Ilagay ang buong sandata ng Diyos [ang sandata ng isang mabibigat na sandata na ibinibigay ng Diyos], 
upang maaari kang magtagumpay na tumayo laban sa [lahat] ng mga estratehiya at panlilinlang ng diyablo. 
Efeso 6:11 (AMPC)

1 .   REHI STRA D O AT PINAHUSAY 

•  Kami ay nakakaranas ng mga pag-atake sa espiritu, mental, emosyonal, at pinansyal mula sa isang hindi 
    na kaaway. Ano ang maaari nating gawin kapag nasa ilalim ng pagkubkob? Tatanggapin ba ng Pilipinas ang 
   pag-atake, o KILALA natin ang ating Diyos?

•  Ibigay ang iyong sarili sa Salita ng Diyos. Gumawa ng isang ugali ng pagsaulo ng mga talata ng Bibliya at 
   ipanalangin ito araw-araw sa iyong sarili at Pilipinas.

•  Panginoon, salamat sa iyo na walang sandata na nabuo laban sa Pilipinas ay magtatagumpay. Ibigay mo 
   kami sa Iyong Salita at Iyong Espiritu. Amen

2.   A NG PLA N O

3.  KUTA SA LABA NA N

Maraming mga tao ang nakatuon sa mga isyu sa ibabaw na nakikita, ngunit sinasabi ng Bibliya na ang aming 
laban ay laban sa hindi nakikita. Ang paraan ng pakikitungo natin sa mga lihim na estratehiya ng diyablo ay 
upang labanan ito sa pamamagitan ng panalangin. Sa panalangin, sinisira natin ang kanyang mga plano sa 
ating buhay, laban sa ating pamilya, ating lungsod, at ating bansa.

Sapagka’t hindi kami nakikipagtunggali laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban 
sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman sa panahong ito, laban sa mga espiritwal na 
hukbo ng kasamaan sa mga makalangit na lugar. Efeso 6:12 (NKJV)
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4 .  T A Y O ’ Y  # M A G - D A S A L 4 P I L I P I N A S TINGNAN ANG SEKSYONG 
‘DASALIN ANG SALITA’ SA PAHINA 2!

Ang panalangin ay sumisira sa mga plano ng kaaway sa paglipas ng Pilipinas. Manalangin ngayon sa loob ng 
____ minuto [magtakda ng oras].

KAPAG NAGLA LAKA D TAYO SA KA LAYAA N NA NASA 
KAY KRI STO, WA LA NG MAKAKASAMA SA ATIN

Dumating si Hesu-Kristo upang palayain ang mga bihag. Gayunman, binomba tayo ng mga sitwasyon at pangyayari. 
Inilaan ni Hesus ang Simbahan na lumakad sa supernatural na tagumpay, hindi sa pagkatalo. Tinalo niya ang diyablo 
at iginawad sa atin ang banal na kapangyarihan at awtoridad.

Kapag naglalakad tayo sa kalayaan na nasa kay Kristo (malaya sa pagkaalipin ng kasalanan) magkakaroon tayo ng 
awtoridad sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway; walang makakasama sa atin (Lucas 10:19). Nais ng Panginoon na 
Pilipinas na manirahan sa tagumpay na iyon.

Ang magnanakaw ay dumating lamang upang magnakaw at pumatay at sumira. Dumating ako upang magkaroon 
sila at masiyahan sa buhay, at mapuno ito nang buo [hanggang sa buo, hanggang sa mapuno ito]. Juan 10:10 
(AMP)

1 .   A NG KA LABA N AY NATA LO NA

•  Naghahanap si Satanas ng mga bitak kung saan makakakuha siya ng awtoridad at hurisdiksyon sa ating
   buhay upang manakawan tayo sa pamumuhay sa tagumpay ng Diyos. Lumilitaw ang mga bitak kapag    
   naglalakad tayo sa ating pamaraan (kasalanan) at hindi sa kalayaan ni Kristo.

•  Maaari mo bang makilala ang mga bitak sa iyong buhay, sa Pilipinas? Paano natin maiayos ang mga 
   bitak na ito? 
•  Panginoon, patawarin mo kami sa paglalakad ng aming lakad at bigyan ng daan ang kaaway sa aming bu
   hay. Tulungan mo kami bilang isang bansa na tumalikod sa asalanan at bumalik sa Iyo. Amen

2.   PA RA SA MAY PAHINT ULUT LAMA NG 

3. KUTA SA LABA NA N

Ang plano ng kaaway ay lumampas sa mga hadlang sa kultura, lahi, panlipunan, at pang-ekonomiya. Nakatago ito, 
isang diskarte na tago. Nais ng demonyo na sirain ang Pilipinas, ngunit hindi ito plano ng Diyos. Kaya’t nagdarasal 
tayo. Naririnig ng Diyos ang ating mga dalangin at sisirain Niya ang mga plano ng kaaway upang ang ating bansa ay 
makalakad sa espirituwal na tagumpay.

Kapag nasira na Niya ang mga armas at lakas ng mga pinuno at mga awtoridad [ang mga supernatural na 
puwersa ng kasamaan na kumikilos laban sa amin], gumawa Siya ng isang halimbawa ng publiko sa kanila 
[ipinapakita ang mga ito bilang mga bihag sa Kanyang tagumpay na pagprusisyon], na nagtagumpay sa 
kanila sa pamamagitan ng krus. Colosas 2:15 (AMP)
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4 .  T A Y O ’ Y  # M A G - D A S A L 4 P I L I P I N A S TINGNAN ANG SEKSYONG 
‘DASALIN ANG SALITA’ SA PAHINA 2!

Ang panalangin ay sumisira sa mga plano ng kaaway sa paglipas ng Pilipinas. Manalangin ngayon sa loob ng 
____ minuto [magtakda ng oras].

Nais ng Diyos na mapalad ang lahat ng mga tao sa Pilipinas. Ang mapalad ay nangangahulugang masaya, pinapaboran, 
at maunlad. Wala itong kinalaman sa atin, ang ating katayuan sa sosyo-ekonomiko, kasarian, o kultura - ito ay isang 
espirituwal na mana mula sa Diyos.

Kapag lumapit tayo kay Hesus at mapagpakumbabang aminin ang ating mga kasalanan at karaniwang 
sundin ang Ama, binubuksan Niya ang mga bintana ng langit para sa atin. Ang parehong ay totoo para 
sa ating bansa. Pilipinas ay magtatagumpay kapag lumakad tayo sa ating espirituwal na mana sa kay 
Hesu-Kristo.
Mga minamahal, ipinapanalangin ko na sana ay umunlad ka sa lahat ng mga bagay at maging sa kalusugan, 
tulad ng iyong kaluluwa ay umuusbong. 3 Juan 2 (NKJV)

1 .   TAGAPAGMA NA NG LAKAS

•  Nais ng kaaway na ninakawan tayo ng mga pagpapala ng Diyos. Ginagamit niya ang ating natatangi  
   upang maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan at paghati. Ano ang dapat nating iwasan upang mapigilan 
   ang kaaway na magnanakaw sa ating bansa?

•  Kinikilala ba natin ang mga estratehiya ng diyablo? Paano natin masisira ang mga plano ng kaaway laban 
   sa ating mga pamilya, lungsod, at bansa?
 
•  Panginoon, salamat, para sa mana, na ibinigay mo sa amin. Tulungan mo ang Pilipinas na lumakad sa 
   pagsisisi at masigasig na pagsunod upang tayo ay maging isang bansang pinagpala ng Diyos. Amen.

2.   HINT UIN A ND MGA PLA N O

3. KUTA SA LABA NA N

Nais ng Diyos na baguhin ang mga bansa, hindi lamang Pilipinas, kundi mga bansa. Ang Banal na Espiritu ay sabik 
na gamitin tayo; upang manalangin sa pamamagitan namin. Bibigyan ba natin Siya ng oras? Kung handa tayo, 
darating ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabik nating hahanapin ang mukha ng Diyos at manalangin nang walang 
tigil. (1 Tesalonica 5:17)

Naghahanap ako ng isang taong maaaring muling magtayo ng pader ng katuwiran na nagbabantay sa 
lupain. Naghanap ako para may tumayo sa puwang sa dingding upang hindi ko dapat sirain ang lupain, 
ngunit wala akong nakitang tao. Ezekiel 22:30 (NLT)
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