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Pandaigdigang araw ng pagdarasal at pag-aayuno- Enero 12, 2022

Ang Papuri sa Diyos ang ating Lakas: ang may katatagan ng kalooban, ugali, isip, o
layunin; kapangyarihang labanan ang puwersa

Ang Panginoon ay naghahari; siya'y nababalot ng kalakasan; ang Panginoon ay nababalot ng
kalakasan; siya'y nagbigkis; ang sanglibutan naman ay matatag, na hindi mababago. Awit 93:
1

Karangalan at kamahalan ang nasa harap niya: Kalakasan at kasayahan ang nasa kaniyang
tahanan. 1 Cronica 16:27

Ang Dios ang nagutos ng iyong kalakasan: patibayin mo, Oh Dios, ang ginawa mo sa amin.
Awit 68:28

Nang araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako, iyong pinatapang ang aking kalakasan sa
aking kaluluwa. Awit 138: 3

Pagsisisi
Upang patibayin niya ang ating mga puso, na walang maipipintas sa kabanalan sa harapan ng
ating Dios at Ama, sa pagparito ng ating Panginoong Hesus na kasama ang kaniyang lahat na
mga banal. 1 Tesalonica 3:13

Pagsasalamat
Nguni't aking aawitin ang iyong kalakasan; Oo, aking aawiting malakas ang iyong
kagandahang-loob sa kinaumagahan: sapagka't ikaw ay aking tagapagtanggol, at kanlungan sa
araw ng kagipitan. Mga Awit 59:16

Pamamagitan

Mga Anak Natin
Ibigin mo ang Panginoon ng buong puso, at ng buong kaluluwa, at buong kalakasan, at buong
pagiisip, at mahalin mo ang iyong kapuwa katulad ng iyong sarili.



Lucas 10:27

Sumasampalatayang mag-aaral sa paaralan / guru /
empleyadoo
Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kaniyang kalakasan; hanapin ninyo ang kaniyang
presensiya magpakailan man. Mga Awit 105:4

Hindi naniniwala mga estudyante / guru / empleyado / ng
paaralan
Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig na si Hesus na Panginoon, at sasampalataya ka
sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Dios, ikaw ay maliligtas. Mga Romano 10:9

Mga alalahanin sa paaralan Magbigay kayo sa Panginoon, kayong mga
angkan ng mga bayan, magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at ng kalakasan. 1
Cronico 16:28
paggising sa espiritu, muling pagkabuhay, at mga itinuturo ng mga mahalagang bibliya at
mataas na pamantayang kaugalian, kaligtasan, at iba pa..

Mga alalahanin ng mga Ina sa Pagdarasal Ikaw ang aking lakas, ako

ay magpupuri sa iyo, ikaw oh Diyos ay aking sandalan, and Diyos na akin sandigan. Awit 59:17

Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na pinagkaloob ni Cristo. Mga Taga-Filipos 4:13

Pagpapala
Ang ating Panginoong HesuCristo at ating Diyos Ama ay nagmahal sa atin at nagbigay sa atin
ng walang hanggang kasiyahan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Palakasin
nawa niya ang inyong kalooban at patatagin nawa kayo sa lahat ng mabuting salita at
gawa.Patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan ang pag-ibig ng
Diyos at ang katatagang nagmumula kay Cristo. 2 Tesalonica 2:16-17 at 3:5


