
Ang Kapangyarihan ng 
Pamumuhay sa Espiritu

Week 4

•	 Anong	pambihirang	kapangyarihan	ang	gusto	mong	
magkaroon	ka?	Bakit?

•	 Sa	anong	kakayahan	o	gawain	ka	magaling?	Ano	naman	yung	
nahihirapan	ka?

•	 Ikwento	ang	panahong	hinarap	mo	ang	isang	pagsubok	at	
naramdaman	mong	wala	kang	kakayahang	lampasan.	Ano	ang	
iyong	naramdaman?	

•	 Ipanalangin	ang	bawat	isa	sa	iyong	grupo	na	maging	mas	sensitibo	
sa	pangunguna	ng	Banal	na	Espiritu	at	na	ang	bawat	isa	ay	
magpatuloy	na	hanapin	Siya	at	umasa	sa	Kanya.

•	 Hilingin	sa	Diyos	na	punuin	ka	ng	Kanyang	Banal	na	Espiritu	
	 araw-araw.	
•	 Hilingin	sa	Banal	na	Espiritu	na	ipakita	sa	iyo	ang	mga	kaisipang	

kailangan	mong	baguhin.
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•	 Papaano	ka	nabibigyan	ng	kakayahang	mamuhay	ng	may	
katagumpayan	sa	pamumuhay	mo	sa	Espiritu?

•	 Papaano	ka	nahihikayat	ng	Banal	na	Espiritu	na	mamuhay	ng	bago?
•	 Ano	ang	nagbibigay	sa	iyo	ng	kakayahang	sundin	ang	kalooban	at	

mga	utos	ng	Diyos?

•	 Anong	bahagi	ng	buhay	mo	ang	sa	tingin	mo’y	napapailalim	pa	rin	
sa	pagkaalipin	sa	kasalanan?

•	 Papaano	mo	mapapalago	ang	pag-asa	mo	sa	Banal	na	Espiritu?
•	 Saang	bahagi	ng	buhay	mo	kailangan	ang	kapangyarihan	ng	Banal	

na	Espiritu?

WhAtso

WhAtnoW

What is the relevance of the Word to my life?

How do I apply the Word to my life?

PRAYER

ConnECt



Hindi	madali	ang	sumunod	sa	Diyos	sa	mundong	ito	lalo	na’t	kay	raming	
nating	nasasalubong	na	salungat	sa	Kanyang	kalooban.	Papaano	tayo	
ngayon	makakapamuhay	ng	nagbibigay-luwalhati	sa	Diyos	dito	sa	ating	
mundong	makasalanan?	Ang	sagot	ay	ang	pamumuhay	sa	Espiritu.	Ano	
ang	resulta	ng	pamumuhay	sa	presensiya	at	kapangyarihan	ng	Banal	
na	Espiritu?

•     Tayo ay iniligtas sa pagkaalipin sa kasalanan.
3. . . At sa kanyang pagiging tao, tinapos ng Diyos ang kapangyarihan 
ng kasalanan. 4Ginawa ito ng Diyos para ang ipinatutupad ng Kautusan 
ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng Banal na Espiritu 
at hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao.

Roma	8:3,4

Isang	magulang	na	panginoon	ang	kasalanan.	Nagkukunwari	itong	
tunay	na	pinagmumulan	ng	kalayaan	at	kasiyahan	ngunit	nilalayo	tayo	
nito	sa	katotohanan.	Subali’t	ang	ginawa	ni	Jesus	sa	krus	ay	nagpalaya	
sa	atin	sa	pagkagapos	sa	kasalanan	at	tumutulong	sa	ating	humindi	
rito.	Ang	Banal	na	Espiritu	ang	nagbibigay	sa	atin	ng	kapangyarihang	
mamuhay	ng	matagumpay.	Sa	pagkaalam	mo	rito,	papaano	nito	
nababago	ang	pananaw	mo	sa	kapangyarihan	ng	kasalanan?

•     Ang mga pagnanais ng ating isipan ay nabago.
 Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang 
 pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. 
 Pero ang tao namang namumuhay ayon sa Banal na Espiritu ay walang 
 ibang iniisip kundi ang nais ng Banal na Espiritu.

Roma	8:5

Ang	mga	pagnanais	ng	ating	isipan	ay	natural	na	yumuyuko	sa	mga	
bagay	ng	laman	kaya	nga’t	inuutusan	tayo	ng	Diyos	na	baguhin	ang	
ating	pag-iisip	(Roma	12:2).	Sa	tulong	ng	Banal	na	Espiritu	at	sa	ginawa	
ni	Kristo	sa	krus,	nababago	ang	ating	mga	isip—galing	sa	pagpapaunlak	
sa	laman	tungo	sa	pagnanais	sa	Diyos	at	sa	Kanyang	kaparaanan.	Ang	
pagbabago	ng	isip	ang	tumutulong	sa	ating	mamuhay	na	nagbibigay	ng	
galak	sa	Diyos.	Anong	mga	pag-iisip	ang	nabago	simula	nang	sumunod	
ka	sa	Diyos?

•    Nararanasan natin ang kapangyarihan ng pagkabuhay sa 
pang-araw-araw na pamumuhay. 
At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay 
Jesu-Cristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang 
may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang 
Espiritung nasa inyo.

Roma	8:11

Ang	Banal	na	Espiritu	mismo	ang	kapangyarihan	ng	muling	pagkabuhay	
ng	Diyos.	Ang	pagkakaroon	ng	Banal	na	Espiritu	ang	nagpapahintulot	
sa	ating	makapamuhay	ng	bago,	yung	naiiba	sa	pamumuhay	natin	
bago	pa	natin	nakilala	si	Kristo	at	yung	kung	saan	nawala	na	ang	mga	
dating	pag-uugali	at	pag-iisip.	Anong	mga	pagbabago	ang	nakita	mo	
sa	iyong	buhay	at	pag-uugali	mula	nang	hinayaan	mo	ang	Banal	na	
Espiritu	na	gumalaw	sa	iyo?

 

9Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao 
kundi ayon sa patnubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga 
ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, 
sila’y hindi kay Kristo. . . . 11At dahil nasa inyo na ang Espiritu ng 
Diyos na muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya rin ang magbibigay ng 
buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa 
pamamagitan ng kanyang Espiritung nasa inyo.

Roma 8:9,11
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WhAt What does the Bible say?


