APPLICATION
•

Naniniwala ka ba na may espirituwal na mundo? Sa paanong paraan mo
kailangang iayon ang iyong mga paniniwala tungkol dito sa kung ano ang
sinasabi ng Salita ng Diyos?

•

Ang Banal na Espiritu ba ay nananahan sa iyo? Kung oo, paano mo
magagawang magtiwala at walang takot na humarap sa anumang
sitwasyon ngayong linggo? Kung hindi, gusto mo bang mas makilala pa
ang Diyos at malaman kung ano ang ginawa Niya para sa iyo?

•

Sa darating na linggo, paano mo magagawang kumilos ng buo ang
pagtitiwala sa pangalan ni Jesus. Sino ang maaari mong ipanalangin,
bahaginan ng ebanghelyo, at paniwalaang makakatanggap ng kagalingan
at himala?

FILIPINO

WEEK 3

Kapangyarihan sa
Pangalan ni Jesus
NOTES

PRAYER
•

Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang Espiritu, na nananahan sa lahat ng
mananampalataya at nagbibigay sa kanila ng kakayanan. Pasalamatan ang
Diyos sa kapangyarihan na nasa pangalan ni Jesus at kung paano tayo
laging nakakatawag sa Kanya at nakakapanalig na Siya ay kikilos para sa
ating kabutihan.

•

Manalig na habang ikaw ay nandito sa natural na mundo, ang Banal na
Espiritu naman ay kikilos sa iyo, para sa iyo, at sa pamamagitan mo sa
espirituwal na mundo. Kilalanin ang Kanyang kadakilaan at kapangyarihan
sa iyong buhay.

•

Ipanalangin na sa iyong pagtitiwala sa Diyos, makikita mo ang Kanyang
makapangyarihang pagkilos sa iyong buhay at maraming tao ang
tatanggap kay Jesu-Kristo at maliligtas.

WARM-UP
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•

Anong klase ng pelikula ang gusto mong pinapanood (aksyon, drama,
katatakutan, komedya)? Bakit ito ang gusto mo?

•

Sino ang paborito mong “superhero”? Ano ang nagustuhan mo sa kanya?

•

Sino ang pinakamalakas na taong kilala mo? Alalahanin ang isang
pagkakataon kung saan niya ipinakita ang kanyang lakas.

WORD

Isang araw, habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan
para manalangin, sinalubong kami ng isang dalagitang alipin.
Ang dalagitang iyon ay sinasaniban ng masamang espiritu na
nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Malaki ang
kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula.
17
Palagi kaming sinusundan ng babaing ito at ganito ang
kanyang isinisigaw, “Ang mga taong ito ay mga lingkod
ng Kataas-taasang Diyos! Ipinangangaral nila sa inyo kung
paaano kayo maliligtas!” MGA GAWA 16:16-18
16

2

Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay, at
mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang tao ng buhay
na ganap. JUAN 10:10
^

Sa espirituwal na mundo, pinamumunuan ni Satanas ang pwersa ng
kadiliman. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang pigilan tayong
tuparin ang kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay. Si Jesus ay
nagpunta sa lupa upang bigyan tayo ng buhay na ganap – matagumpay,
masagana, at masaya sa kabila ng mga pagsubok. Alalahanin ang isang
pagkakataon kung kailan ang isang bagay na muntik mo nang ikasama ay
nagbunga pa ng kabutihan para sa iyo (Genesis 50:20).

^

Isinalaysay sa aklat ng Mga Gawa ang kwento ng isang dalagitang alipin na
nagsasagawa ng pangkukulam. Bagama’t bahagi ng kanyang sinabi patungkol
kay Pablo ay totoo, dapat nating maunawaan na sinabi niya ang mga ito habang
nasa ilalim ng masamang espiritu. Ang espirituwal na mundo ay kasing totoo
ng natural na mundo, at sa araling ito ating iintindihin ang tatlong katotohanan
tungkol dito.

1

Ang mga plano ng kaaway ay walang saysay
kumpara sa dakilang plano ng Diyos.

May natural na mundo at may espirituwal na mundo.
Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao kundi masasamang espiritu
sa himpapawid—mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala
ng kadilimang namamayani sa mundong ito. MGA TAGA-EFESO 6:12
^

Ang bawat isa sa atin ay binubuo ng tatlong bahagi: ang espiritu,
kaluluwa, at katawan. Sa parehong paraan, tayo ay nabubuhay hindi
lamang sa pangkaraniwan o pisikal na mundo, kundi maging sa
espirituwal na mundo. Dapat nating kilalanin na umiiral ang dalawang
mundong ito. Minsan, may mga puwersang pang-esprituwal na kumikilos
nang hindi natin namamalayan. May mga pagkakataon na ang akala natin
ay galit lang ng isang katrabaho ang kinakaharap natin, o kaya ay pangaapi ng isang kaibigan. Subalit may mga bagay na maaaring nagaganap
sa likod ng mga bagay na ating nakikita. Bilang mga mananampalataya,
kanino ba talaga tayo nakikipaglaban?

3

Ang pangalan ni Jesus
ay makapangyarihan sa lahat.
Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit
sa lahat ng titulo, 10upang ang lahat ng nasa langit at lupa, at nasa ilalim
ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa kanya. At kilalain ng lahat na si JesuKristo ang Panginoon, sa ikapupuri ng Diyos Ama.
9

MGA TAGA-FILIPOS 2:9-11

^

Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, tayo ay may kapangyarihan laban
sa mga demonyo at masasamang espiritu. Si Jesus ang namamahala at
siyang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, maging sa natural man
o espirituwal na mundo. Sa pangalan ni Jesus, idineklara ni Pablo ang
kalayaan ng dalagang alipin na sinaniban ng masamang espiritu (Mga
Gawa 16:18). Ibahagi kung paano mo natutunang magtiwala at umasa sa
kapangyarihan ng pangalan ni Jesus.

