so WHAT

week 2

• Basahin ang Efeso 6:10-18. Gaano sa palagay mo kahalaga ang
pagsuot ng buong  baluti ng Diyos? Bakit natin kailangan ng
espada ng Espiritu?
• Sa anong paraan mo nakikitang makakatulong ang mga kautusan
ng Diyos na mapagtagumpayan natin ang mga labanan sa ating
mga isipan?
• Ano ang kalooban ng Diyos para sa atin ayon sa Roma 8:5?

FILIPINO

Saan?
notes

now WHAT
• Papaano mo masisiguro na mapupuspos ka sa kapangyarihan ng
Banal na Espiritu araw-araw? Anong mga praktikal na hakbang
ang payag kang mangakong gawin upang lumago pang lalo ang
presensiya Niya sa iyong buhay?  
• Anong mga tukso o pagdududa ang nahihirapan kang
pagtagumpayan? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga
pag-iisip na ito at ano ang gagawin mo tungkol dito?
• Nagpasya ka na bang sumunod kay Jesus at hayaan Siyang
maging Panginoon ng lahat ng bahagi ng iyong buhay?
Pumapayag ka bang gawin ang desisyon na iyan ngayon?

prayer
• Pasalamatan ang Diyos para sa katagumpayan at kapangyarihan
na malampasan ang tukso. Hayaan ang Banal na Espiritu na
linisin ang iyong pag-iisip at mangakong punuin ito ng Salita
ng Diyos araw-araw.
• Magdasal para sa disiplinang makapagbasa ng Bibliya araw-araw.
Hilingin sa Diyos na ihayag Niyang lalo ang Kanyang sarili at
palakasin pa ang inyong ugnayan.
• Ipagdasal ang mga taong alam mong nangangailangan ng
pag-asa at pambihirang tagumpay. Maniwala sa Diyos para
sa pagkakataong makapagbahagi ng ebanghelyo sa kanila.
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CONNECT
• Sa iyong paggising, ano ang una mong naiisip?
• Aling mga aral ang nasasabik kang matutunan at gumawa ng
pananaliksik sa eskwela? Bakit?
• Sino ang tinatakbuhan mo para makakuha ng payo kapag humaharap
ka sa isang mahirap na situwasyon? Bakit mo siya pinagkakatiwalaan?

word

Umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng Banal na Espiritu.
At dinala siya ng Espiritu sa ilang. 2Doon ay tinukso siya
ng diyablo sa loob ng 40 araw. Lucas 4:1,2
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WHAT

Dumating ang Manunukso at sinabi sa kanya, “Kung ikaw nga
ang Anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito.”
4
Pero sumagot si Jesus, “Sinasabi sa Kasulatan, ‘Hindi lang sa
pagkain nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita ng Diyos.’”
3

Mateo 4:3,4

Pagkatapos ng bautismo ni Jesus sa Jordan, ginabayan Siya ng Banal
na Espiritu patungong disyerto at tinukso ng diyablo. Ito ang perpektong
lugar na tuksuhin ng diyablo si Jesus dahil gutom na gutom Siya at
walang tubig na maiinom at ang nakakapasong init ng araw ay hindi
matitiis. Tulad nito, alam ng diyablo kung saan mismo tayo susugurin—
sa ating mga isip. Matuto tayo sa mga sipi kung papaano nanaig si Jesus
sa mga laban na nagsisimula sa ating isip.
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Alamin at bigkasin ang Salita ng Diyos.

Nabigo ang Manunukso na pagdudahin si Jesus dahil alam Niya
ang katotohanan at panatag Siya sa kung Sino Siya sa Diyos Ama
(Mateo 3:17). Tulad rin nito, mapagtatagumpayan natin ang ating
mga laban habang nasa isipan pa lamang ang mga ito (2 Corinto
10:5) kapag alam natin ang katotohanan sa Salita ng Diyos.
Papaano natin maisasabuhay ang Salita ng Diyos araw-araw?
Bakit ito mahalaga?

Maging puno sa Espiritu ng Diyos.
Umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng Banal na Espiritu. At dinala
siya ng Espiritu sa ilang. Lucas 4:1
Bago dinala sa disyerto, puspos si Jesus sa Banal na Espiritu.
Binigyan si Jesus ng Banal na Espiritu ng kapangyarihang
manindigan sa gitna ng Kanyang pagsubok at magbigay-puri sa
Ama kahit na nanghihina ang katawan. Tulad nito, kailangan din
natin ang Espiritu ng Diyos upang manaig tayo sa mga laban
natin araw-araw at bigyang kapurihan ang Diyos. Papaano tayo
mapupuspos ng Banal na Espiritu araw-araw?
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Maging buo sa paniniwalang si Jesus ay ang
Panginoon na ating Diyos.
Pero sinagot siya ni Jesus, “Sinasabi sa Kasulatan, ‘Huwag mong
subukin ang Panginoon mong Diyos.’” Lucas 4:12
Sa lahat ng kanyang mga panunukso kay Jesus, palaging
sinasalungat ng diyablo ang pagkakakilanlan ni Kristo bilang
Anak ng Diyos at sa lahat ng ito, matatag si Jesus kung sino
Siya—na Siya ay ang Panginoong Diyos! Kailangang buo ang
ating paniniwala sa kung sino si Jesu-Cristo—ang pinaka-angkla
ng ating pananampalataya. Ang paniniwala natin kung sino Siya
sa atin at kung sino Siyang talaga ang batayan ng ating tagumpay
sa bawat laban sa ating mga isip. Gaano kahalaga na maniwala
tayong si Jesus ay Diyos?

