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MGA SUGYOT ALANG SA GRUPONG PAGTUON
UNANG PANAGTIGOM
Pagsugod: Sugdan sa pag-ampo ug magpaila-ila. Mag-inilhanay sa usag-usa ug itala ang
mga estudyante.
Paghimo ug mga pamaagi alang sa Grupo: Seguradohon kon kinsa ang mogiya sa mga
miting, ang panahon, dapit, ug mga petsa alang sa sunod pa nga mga sesyon.
Pagdayeg ug Pagsimba: Dapita ang presensya sa Balaang Espiritu sa inyong sesyon sa pag
bansay.
Iapod-apod ang mga Manwal sa mga Estudyante: Ipaila ang titulo sa manwal, pormat, ug
mga tumong sa kurso nga gihatag sa unang pipila ka mga pahina sa manwal.
Himoa ang Unang Buluhaton: Ipabasa sa mga estudyante ang mga kapitulo nga nakatuka
ug ipakuha ang kinaugalingong eksamen sa dili pa ang sunod nga panagkita. Ang gidaghanon
sa mga kapitulo nga ituka matag miting mag-agad sa gitas-on sa mga kapitulo, sa sulod niini,
ug sa mga abilidad sa inyong grupo.
IKADUHA UG SA SUNOD PANG PANAGTIGOM
Pagsugod: Pag-ampo. Pag-abi-abi ug irehistro ang mga bag-ong estudyante ug iapod-apod sa
kanila ang manwal. Kuhaa ang listahan sa mitambong. Tagai ug panahon sa pagdayeg ug pag
simba.
Balikan Pagtuon: Ipresentar ang usa ka mubo nga kinatibuk-an sa gitun-an sa naunang
miting.
Leksyon: Hisguti ang matag seksyon sa kapitulo gamit ang mga oluhan nga adunay dagkong
mga letra ingon nga latid sa usa ka pagtulon-an. Pangutan-a ang mga estudyante kon aduna
bay mga pangutana o mga komentaryo sa ilang gitun-an. Iaplikar ang leksyon sa mga kinabu
hi ug sa mga ministeryo sa inyong mga estudyante.
Inspeksyon: Balikan ang kinaugalingong eksamen sa mga estudyante nga natapos. (Pahinum
dom: Kon dili ninyo gusto nga ang mga estudyante adunay sumbanan sa mga tubag sa kina
ugalingong eksamen, mahimong pilason ang mga panid sa tubag sa likod sa matag manwal.)
Taktikanhong mga pagmaniobra: Mahimo nga buhaton kini nga mga proyekto sa usa ka
grupo o sa indibiduwal nga basihan.
Katapusang Eksaminasyon: Kon kamo nalista niini nga kurso para adunay grado, makada
wat kamo ug katapusang eksaminasyon niini nga kurso. Sa pagtapos niini nga kurso, kina
hanglan nga makompleto ninyo ang eksaminasyon ug ibalik kini alang sa grado ingon sa
gisugo.
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MODYUL:
KURSO:

Pagpahimutang
Espirituhanong Mga Estratihiya
Usa Ka Manwal Alang Sa Espirituhanong Pakiggubat

PASIUNA
Adunay usa ka dakong gubat nga gipasiugdahan sa kalibutan karon. Kini dili panagbangi tali
sa mga nasud, mga tribo, o mga lider sa gobyerno. Kini dili rebelyon o kudeta. Kini importan
te ug dili makita nga panag-away nga nahitabo sa kalibutan sa espiritu. Ang Biblia nag-ingon
nga ang katawhan sa Dios nalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo (Oseas 4: 6). Usa sa mga
nag-unang bahin diin ang mga magtotoo napildi tungod sa kakulang sa kahibalo sa espirituha
nong pakiggubat.
Ang unang Simbahan nanglantaw sa ilang espirituhanong kasinatian sa pulong nga pakiggu
bat. Ang terminolohiya sa militar gigamit sa tibook Bag-ong Tugon. Ang panalipod makita sa
hinagiban sa Dios. Ang Pulong sa Dios gitandi sa usa ka espada. Ang mga pag-ataki ni Sata
nas gitawag ug nagdilaab nga mga pana. Ang pagtoo mao ang "maayong away" ug ang mga
magtotoo gisultihan nga "makiggubat sa usa ka maayo nga pakiggubat." Ang unang Simba
han nahibalo nga sila nakigbahin sa grabi nga espirituhanong pakigbisog.
Ang sama nga espirituhanong gubat nagpadayon karon apan imbis nga nagapakig-away sa
kaaway, ang mga magtotoo kasagaran nagtukod ug dagkong mga simbahan, naghimo ug mga
drama sa musika, nagpahigayon sa mga pakig-ambitay nga mga panagtigom, ug nakigbisog
sa usag usa samtang kining dakong espirituhanong pagpakigbisog nagkapintas sa ilang pali
bot. Si Satanas nagpakusog pa sa iyang mga pag-ataki batok sa iglesia nga mibiya gikan sa
atubangan nga mga linya sa gubat.
Samtang nagkaduol ang katapusan sa panahon mas labi pang importante alang sa mga magto
too nga masabtan ang espirituhanong pakiggubat kay sa unang mga adlaw sa kasaysayan sa
simbahan. Si Apostol Pablo nagpasidaan:
Kini usab mahibaloan nga sa katapusang mga adlaw, moabot ang mga makali
lisang nga mga panahon. (II Timoteo 3: 1)
Aron maandam sa hustong paagi alang niining peligrosong mga panahon, kabag-ohan ang
hatagan ug gibug-aton ug ibutang sa mga estratihiya sa espirituhanong pakiggubat. Ang Kris
tohanong kinabuhi usa ka gubat. Ang dali natong pag-ila ug pagpangandam alang niini, sa
dili madugay kita makasinati ug kadaugan.
Ang Lucas 14:31 nag-ingon, "Kun kinsang haria, nga sa moadto siya sa pagpakiggubat
batok sa usa pa ka hari, dili ba molingkod una ug magtulotimbang kong makahimo ba
siya sa pag-asdang uban ang napulo ka libo batok kaniya nga nagaabot uban ang kalu
haan ka libo?" Walay hari nga misulod sa gubat nga walay pag-usisa pag-ayo sa iyang mga
kapanguhaan ug pagpalambo sa mga estratihiya sa gubat. Sa pagkatinuod, mao kana ang
atong ginahimo niini nga kurso. Kita naghimo sa maampingong pagsusi sa estratihiya, mga
hinagiban, ug gahum nga anaa kanato aron makadaug sa gubat batok sa atong kaaway, si
Satanas.
4

Sa militar nga kalibutan, ang "estratihiya" mao ang siyensya sa pagporma ug pagpatuman sa
mga operasyon sa militar. Kini ang pamaagi o plano nga mosangpot sa tumong sa kadaugan.
Niini nga kurso kamo makakat-on sa paghimo ug pagpatuman sa espirituhanong estratihiya
sa militar nga magdala sa kadaugan sa kalibutan sa espiritu.
ANG MANWAL
Ang matag leksyon gipresentar sa mga termino sa militar nga gilangkuban sa mosunod nga
mga seksyon:
ANG TAWAG SA PAGBAKYAW SA MGA HINAGIBAN:
Ang kapitulo 1 nagpatin-aw sa dili makita nga gubat ug nagpalanog sa "tawag sa pagbakyaw
sa mga hinagiban" alang sa tanang matuod nga mga magtotoo.
PAGPASULOD:
Ang tanan nga mga kasundalohan sa natural nga kalibutan adunay mga pamaagi sa pagsulod.
Kini ang espesyal nga mga butang nga kinahanglan ninyong buhaton aron makaapil sa mga
pwersa. Ang sama tinuod usab sa kasundalohan sa Dios. Ang kapitulo 2 nagpatin-aw kon
unsaon pag-apil sa kasundalohan sa Dios.
PANGUNANG PAGBANSAY:
Pagkahuman sa pagsulod sa kasundalohan, ang usa ka sundalo kanunay nga makadawat ug
pangunang pagbansay. Ang pangunang pagbansay alang sa kasundalohan sa Dios gipresentar
sa Mga Kapitulo 3 ngadto sa 9. Ang mga linya sa gubat sa dili makita nga gubat gipasabot.
Ang mga pwersa sa maayo ug dautan gihisgutan, lakip na ang Ginoo sa mga panon, mga ma
nolonda, Satanas, mga demonyo, ang kalibutan, ug ang unod. Ang teritoryo ug pamaagi sa
kaaway giila, ug ang kinatibuk-ang panglantaw sa plano sa gubat sa Dios gipresentar.
PAGPALIHOK:
Ang pagbansay walay kapuslanan gawas kon ang kasundalohan mapalihok. Ang "pagpali
hok" nagpasabot sa "pagbutang sa kahimtang nga andam alang sa aktibo nga serbisyo sa
militar." Sa "Pagpalihok" nga seksyon niini nga kurso sa mga kapitulo 10 hangtud sa 13,
inyong mahibaloan ang mahitungod sa maasdangon ug mapanalipdanon nga pakiggubat,
kung unsaon paggamit sa mga hinagiban sa inyong pakiggubat, ug natural nga kaamgiran
sa espirituhanong pakiggubat.
PAGSULONG:
Atol sa pagsulong sa natural nga kalibutan, ang kasundalohan misulod sa aktuwal nga dapit
sa panggubatan aron sa pagbuntog sa mga kaaway niini ug pag-angkon sa teritoryo. Ang pa
ngunang pagbansay walay kapuslanan gawas kon ang nakat-onan gibuhat. Bisan ang napali
hok nga mga kasundalohan nga adunay mga hinagiban dili pa igo kon kini nagatulotindog
nga dili aktibo sa mga daplin. Aron mahimong epektibo sa pakiggubat, kamo kinahanglan
gayud mosulod sa dapit sa panggubatan.
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Sa "pagsulong" nga yugto, nga naglangkob sa mga Kapitulo 14 ngadto sa 19, kamo mosulod
sa panggubatan sa kalibutan, sa unod, ug sa Yawa. Kamo magtuon sa gubat diha sa hunahu
na, uban sa dila, ibabaw sa mga espirituhanon nga mga paril, sa hatag-as nga mga dapit, ug sa
estratihikong teritoryo. Sa matag usa niining mga pagtulon-an ang piho nga mga estratihiya ni
Satanas giila ug ang mga estratihiya sa pagbuntog sa kaaway gipresentar.
ESPIRITUHANONG PAKIGGUBAT UG NAG-USWAG NGA PAGBANSAY:
Human makaangkon ug kasinatian sa gubat, ang mga sundalo sagad nga makadawat ug mga
abanting pagbansay sa mga piho nga dapit sa pakiggubat. Kini nga bahin sa manwal giulohan
ug "Espirituhanong Pakiggubat ug nag-uswag nga pagbansay", ang mga inisyal nga gigamit
sa englis mao ang "SWAT". Sa aksyong militar, ang "SWAT" nga grupo mao ang espesyal
nga pundok sa mga sundalo nga gigamit alang sa lisud nga mga misyon. Sa abanting pagban
say nga gitanyag niini nga manwal, mahibaloan ninyo ang pagbalhin sa mga espiritu, unsaon
sa pagtabang sa mga binilanggo ug mga samaran sa gubat, ug kung unsaon pag-atubang sa
mga gahum sa demonyo. Kamo usab mahibalo kon unsaon nga mawad-an sa usa ka gubat ug
sa gihapon makadaug sa gubat.
KATAPUSANG PAHIMATNGON:
Atol sa "katapusang pahimatngon" sa Kapitulo 26 inyong tun-an ang "katapusan nga panag
bangi" nga magdala niining gubat sa mga katuigan ngadto sa madaugon nga konklusyon.
PAKAPIN:
Diha sa Pakapin niini nga manwal, inyong susihon ang rekord sa kasaysayan sa "Gidesisyo
nan mga Pakiggubat sa Biblia" samtang kamo mopadayon sa pagpalambo sa inyong mga
kahanas sa espirituhanong pakiggubat .
ANG MGA LEKSYON
Ang matag leksyon niining giya sa pakiggubat giorganisar sama sa mosunod:
MGA TUMONG:
Kini ang mga tumong sa espirituhanong pakiggubat nga kinahanglan ninyo nga makab-ot
pinaagi sa pagtuon sa leksyon.
SAG-ULOHONG BERSIKUO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Sa diha nga ang usa ka nasud nagdeklara ug gubat, sila kanunay nga mag-isyu ug "Mga Lagda sa Gubat." Kini nga dokumento nagpatin-aw kon nganong sila anaa sa gubat, nagpaila sa
kaaway, ug nagpahayag sa mga katuyoan sa gubat. Sa atong matag leksyon, ang "sag-ulohon
nga bersikulo gikan sa lagda sa gubat" nga naghatag ug gibug-aton sa nag-unang konsepto sa
leksyon.
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PASIUNA:
Ang pasiuna naghatag sa kinatibuk-ang kaundan sa kapitulo.
LEKSYON:
Kini nagpresentar sa "pagpahimatngong militar" alang sa maong kapitulo. Ang "pagpahimat
ngon" usa ka panahon sa pagpanudlo sa wala pa ang gubat nga naghatag sa mga kasayuran
nga gikinahanglan aron makalunsad ug epektibong pakiggubat.
INSPEKSYON:
Sa natural nga kasundalohan, ang "inspeksyon" mahitabo kanunay aron masusi ang pagpa
ngandam ug mga kahanas sa mga sundalo. Ang seksyon nga "Inspeksyon" sa matag kapitulo
usa ka pagsusi aron masuta kon nakuha ba ninyo ang mga katuyoan niana nga leksyon.
TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA:
Sa panahon sa taktikanhong mga pagmaniobra sa natural nga kasundalohan, ang mga sundalo
mogamit sa unsay ilang nakat-onan sa aktuwal nga kondisyon sa pakigbatok. Kini nga bahin
sa matag leksyon naghatag ug kahigayonan alang kaninyo sa paggamit sa inyong nakat-onan
ug sa pagtuon sa ubang mga materyal nga may kalabutan sa leksyon.
ANDAM NA BA MO?
Ang pagbutyag sa kaaway ug sa iyang mga pamaagi mao ang usa sa pinakadako nga mga
pinadayag sa Pulong sa Dios. Apan mas dako pa nga pinadayag nga ingon nga mga magtotoo
kita adunay gahum ibabaw sa tanang gahum sa kaaway. Kini nga manwal dili hingpit nga pag
tuon sa hilisgutan sa espirituhanong pakiggubat, apan kini usa ka lalum nga pagtuki sa Kasu
latan. Sama sa natural nga pakiggubat, ang kahanas sa espirituhanong pakiggubat progresibo
samtang kamo mosulod sa dapit sa panggubatan ug magsugod sa pagpakig-away.
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MGA TUMONG
Sa pagkahuman niini nga kurso kamo makahimo sa:


Pag-ila sa duha ka espirituhanon nga mga gingharian.



Pagpatin-aw kon unsay gipasabot sa "espirituhanong pakiggubat."



Pag-ila sa mga hinungdan niining dako nga espirituhanong pakigbisog.



Pag-ila sa mga espirituhanong pwersa sa maayo.



Pag-ila sa mga espirituhanong pwersa sa dautan.



Pag-ila sa mga estratihiya ni Satanas.



Paggamit nga epektibo sa espirituhanong mga estratihiya sa pagsukol.



Paggamit sa natural nga mga susama sa pakiggubat sa gubat sa kalibutan sa espiritu.



Paggamit sa parehong mga maasdangon ug mga mapanalipdanon nga espirituhanong
mga hinagiban.



Pagmatikod sa gipanag-iya sa demonyo.



Pagsabot kon sa unsang paagi makuha ang kalingkawasn gikan sa mga demonyo.



Pagdaug sa gubat bisan kung mawad-an ka sa usa ka espirituhanong gubat.



Paghulagway sa katapusan nga panagbangi nga motapos sa dili makita nga gubat.



Pag-ila sa mga prinsipyo sa espirituhanong pakiggubat sa gidesisyonan nga mga gubat
diha sa Biblia.
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ANG TAWAG SA PAGBAKYAW SA
MGA HINAGIBAN
ANG TAWAG SA DILI MAKITA NGA GUBAT

Adunay dako nga gubat nga gipasiugdahan sa espirituhanon nga kalibutan. Kini personal
nga gubat sa sulod tali sa unod ug espiritu. Kini katilingbanong nga gubat sa dautan nga
mga pwersa sa kalibutan. Kini espirituhanon nga gubat uban sa dautan nga labaw sa kinai
yahan nga mga gahum.
Sa Daang Tugon nga mga panahon usa ka trumpeta ang gigamit sa pagtawag sa katawhan
sa Dios aron makig-away. Karon, usa ka espirituhanong tawag ang gipalanog sa mga nasud
sa kalibutan. Kini usa ka tawag sa dili makita nga gubat. Kini usa ka tawag sa pagbakyaw sa
mga hinagiban.
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KAPITULO 1
ANG DILI MAKITA NGA GUBAT
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:












Pgsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpakita ug pagsabot sa natural ug espirituhanon nga mga hawanan.
Pagpatin-aw sa pulong nga "hari."
Pagpatin-aw sa pulong nga "gingharian."
Pag-ila sa duha ka espirituhanon nga mga gingharian.
Pagtino kung hain nga gingharian kamo nahisakop.
Pag-ila sa espirituhanong mga pwersa sa maayo.
Pag-ila sa espirituhanong mga pwersa sa dautan.
Pagpasabot kon unsay gipasabot sa "espirituhanong pakiggubat."
Pag-ila sa hinungdan sa dili makita nga gubat.
Pag-ila sa pangunang prinsipyo sa pagsabot sa espirituhanong pakiggubat.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga
punoan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga magbubuot niining mangit
ngit nga kalibutan, batok sa mga kagamhanan sa espirituhanong kadautan
diha sa langitnon nga mga dapit. (Efeso 6:12)
PASIUNA
Ingon sa inyong nakat-onan sa pasiuna niini nga kurso, adunay dakong gubat nga gipasiug
dahan sa kalibutan karon. Kini dili panagbangi tali sa mga nasud, mga tribo, o mga lider sa
gobyerno. Kini dili rebelyon o kudeta. Kini dili makita nga panag-away nga nahitabo sa
kalibutan sa espiritu.
Kini nga kapitulo nagpaila sa dili makita nga gubat diin ang matag magtotoo nahiapil. Kini
maoy gubat diin walay usa nga nagsul-ob ug uniporme, apan diin ang matag usa gipunting.
Ang makasaysayan ug matagnaong rekord niini nga gubat anaa sa Pulong sa Dios, ang Biblia.
ANG NATURAL UG ESPIRITUHANON NGA HAWANAN
Aron masabtan kining dili makita nga gubat, kamo kinahanglan una makasabot sa kalibutan
sa natural ug espirituhanon. Ang tawo anaa sa duha ka kalibutan: Ang natural nga kalibutan
ug espirituhanon nga kalibutan. Ang natural nga kalibutan mao kanang makita, mabati, mahi
kap, madungog, o matilawan. Kini mahikap ug makita. Ang yuta, nasud, ciudad o balangay
nga inyong gipuy-an kabahin sa natural nga kalibutan. Kamo nagpuyo sa natural nga gingha
rian nga nahimutang sa makita nga kontinente sa kalibutan.
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Kamo makakita sa mga tawo nga kabahin sa inyong palibot. Kamo makahimo sa pagpakig
sulti kanila. Kamo makasinati sa mga talan-awon, mga tingog, ug mga amyon sa inyong
palibot.
Apan adunay laing kalibutan nga inyong gipuy-an. Kana nga kalibutan usa ka espirituhanon
nga kalibutan. Kamo dili makakita niini sa inyong pisikal nga mga mata, apan kini sama ka
tinuod sa natural nga kalibutan nga inyong gipuy-an. Si Pablo naghisgot bahin niining pagba
hin sa natural ug espirituhanon.
Adunay usa ka yutan-on nga lawas, ug adunay usa ka espirituhanon nga lawas.
(I Mga Taga Corinto 15:40)
Ang tanan nga mga tawo adunay natural nga lawas nga nagpuyo sa natural nga kalibutan,
apan ang tawo usab usa ka espirituhanon nga binuhat nga adunay walay katapusan nga kalag
ug espiritu. Ang tawo usa ka lawas, kalag, ug espiritu. Ang inyong espirituhanong pagkatawo
(kalag ug espiritu) kabahin sa espirituhanon nga kalibutan sama nga ang inyong natural nga
lawas kabahin sa natural nga kalibutan.
ESPIRITUHANON NGA PAG-ILA
Tungod kay ang espirituhanong pakiggubat - espirituhanon - kini kinahanglan nga sabton
uban sa espirituhanong panghunahuna. Sa atong natural, makasasala nga kahimtang kita dili
makasabot sa espirituhanon nga mga butang:
Apan ang kinaiyanhon nga tawo nga kalibutanon dili magadawat sa mga butang
sa Espiritu sa Dios: kay sila mga binuang ngadto kaniya; siya dili arang makaila
kanila, kay sila pagatugkaron sa espirituhanong paagi. (I Mga Taga Corinto 2:14
Kinahanglan nga gamiton ang espirituhanong pag-ila aron makasabot sa espirituhanong mga
butang.
Tingali usa sa labing maayo nga panig-ingnan sa natural ug espirituhanong pag-ila nahitala sa
II Mga Hari kapitulo 6. Kini ang istorya sa natural nga gubat diin ang mga tropa sa kaaway
nga nasud sa Siria naglibot sa gamay nga lungsod nga gitawag ug Dotan diin nagpuyo ang
propeta nga si Eliseo. Sa dihang ang alagad ni Eliseo, si Giesi, nakakita sa dakong panon sa
kaaway nahadlok siya. Si Eliseo nag-ampo nga ang Dios moabli sa espirituhanon nga mga
mata ni Giesi aron makita niya ang mga manolonda nga nagalibot ug nagapanalipod kanila.
Niini nga higayon, ang Dios sa dayag mibukas sa natural nga mga mata ni Giesi ug mitugot
kaniya nga makita sa dayag ang labaw nga mga pwersa sa Dios nga naglumbay sa gubat.
Ang istorya niini nga gubat sa Dotan susama sa karon nga espirituhanon nga mga kondisyon
sa Simbahan. Didtoy pipila, sama ni Eliseo, nga tin-aw nga nakakita sa gingharian sa espiritu.
Sila nahibalo nga adunay panagbangi nga nagakahitabo, nakaila sa kaaway, ug nahibalo sa
dako nga pwersa sa Dios nga nagpasalig sa kadaugan. Adunay uban sama kang Giesi kinsa,
uban sa gamay nga pagdasig, makahimo sa pag-abli sa ilang espirituhanong mga mata ug dili
mahadlok ug mapildi sa kaaway. Apan gikasubo, adunay daghan nga mga tawo kinsa, sama
niadtong anaa sa dakbayan sa Dotan, nga nagakatulog lang sa espirituhanon. Wala gani sila
nahibalo nga gilibotan na sila sa kaaway ug andam na alang sa pag-ataki.
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DUHA KA ESPIRITUHANONG MGA GINGHARIAN
Sulod sa natural ug espirituhanong mga hawanan diin kita nagahisgot adunay naglungtad nga
managlahi nga mga gingharian nga gimandoan sa natural ug espirituhanong mga lider.
NATURAL NGA MGA GINGHARIAN:
Ang tanan nga mga tawo nagpuyo sa natural nga gingharian niini nga kalibutan. Sila nagpuyo
sa ciudad o balangay nga kabahin sa usa ka nasud. Kana nga nasud usa ka gingharian sa kali
butan. Ang natural nga gingharian usa ka teritoryo o katawhan diin ang usa ka aktuwal nga
hari o lider sa politika mao ang labaw’ng hataas nga magmamando. Ang Biblia naghisgot nii
ning natural nga mga gingharian ingon nga "mga gingharian sa kalibutan." Ang mga ginghari
an sa kalibutan nailalum sa gahum ug impluwensya ni Satanas:
Unya gidala na usab siya (Jesus) sa yawa ngadto sa usa ka bukid nga hataas uyamut, ug
gipakita kaniya ang tanan nga mga gingharian sa kalibutan, ug ang ilang himaya;
Ug miingon kaniya: Ang tanan niini nga mga butang ihatag ko kanimo, kong ikaw mohapa
ug mosimba kanako. (Mateo 4: 8-9)
Ang Juan 5:19 sa makasusubo nagpahinumdom kanato nga "ang tibook kalibutan nailalum sa
pagdumala sa dautan."
ESPIRITUHANON NGA MGA GINGHARIAN:
Dugang pa sa natural nga mga gingharian sa kalibutan adunay duha ka espirituhanon nga mga
gingharian: Ang Gingharian ni Satanas ug ang Gingharian sa Dios. Ang matag tawo nga buhi
molupyo sa usa niining duha ka mga gingharian.
Ang Gingharian ni Satanas naglangkob kang Satanas, espirituhanong mga binuhat nga gita
wag nga mga demonyo, ug ang tanang tawo nga nagpuyo sa sala ug nagrebelde sa Pulong
sa Dios. Kini, dugang sa kalibutan ug sa unod, mao ang espirituhanong pwersa sa dautan nga
namuhat sa kalibutan karon.
Ang Gingharian sa Dios naglangkob sa Dios nga Amahan, Jesu-Kristo, ang Espiritu Santo,
espirituhanon nga mga binuhat nga gitawag nga mga manolonda, ug tanang tawo nga nag
puyo sa matarung nga pagsunod sa Pulong sa Dios. Kini mao ang espirituhanong pwersa sa
maayo.
Ang Gingharian sa Dios dili usa ka denominasyon. Ang mga denominasyon hinimo-sa-tawo
nga mga organisasyon sa grupo sa mga simbahan. Sila gitukod alang sa praktikal nga mga ka
tuyoan sa pag-organisar ug pagdumala. Ang mga denominasyon maoy dagko nga mga organi
sasyon sa simbahan sama sa Baptist, Assembly of God, Methodist, Lutheran, ug uban pa.
Ang Biblia naghisgot sa tinuod nga Simbahan nga dili usa ka denominasyon o relihiyosong
organisasyon. Ang tinuod nga Iglesia gilangkuban sa tanan nga nahimong mga residente sa
Gingharian sa Dios.
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Sa karon nga panahon sa natural nga kalibutan, ang Gingharian sa Dios naglungtad sa tagsa
tagsa sa sulod sa matag lalaki, babaye, batang lalaki o batang babaye nga naghimo kang Jesus
ingon nga Hari sa ilang mga kinabuhi. Kini naglungtad diha sa tinuod nga iglesia ug bisan
diin nga ang mga tawo naghimo niining kalibutana ingon sa matang sa kalibutan nga buot sa
Dios nga kini mamahimo. Sa umaabot, adunay aktuwal nga makita nga pagpadayag sa Ging
harian sa Dios.
ANG DILI MAKITA NGA GUBAT
Ang dili makita nga espirituhanong gubat usa ka away nga naglangkob sa tanang lalaki ug
babaye. Tungod kay ang Gingharian ni Satanas usa ka espirituhanong gingharian...
... Atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, apan batok sa mga punoan,
batok sa mga pagbulot-an, batok sa mga magmamando sa kangitngit niini nga
kalibutan, batok sa espirituhanon nga pagkadautan sa langitnon nga mga
dapit. (Efeso 6:12)
Ang espirituhanong pakiggubat dili natural nga gubat tali sa unod ug dugo. Kini dili usa ka
gubat sa tawo batok sa tawo. Kini dili makita nga gubat. Kini dili makita nga pakigbisog sa
kalibutan sa espiritu. Kini gubat sa sulod ug sa palibot sa tawo. Kini dili makita nga gubat
tungod kay ang mga espiritu nalangkit ug atong nakat-onan sa Lucas 24:39 nga ang usa ka
espiritu walay unod ug mga bukog.
Ang espirituhanon nga pakiggubat "daghay mga direksyon," nga nagpasabot nga kini giaway
sa nagkalainlaing mga sukdanan. Kini maoy:
1. Katilingbanong gubat tali sa magtotoo ug sa kalibutan: Juan 15: 18-27.
2. Personal nga gubat tali sa unod ug sa espiritu: Mga Taga Galacia 5: 16-26.
3. Labaw sa kinaiyahan nga gubat tali sa magtotoo ug sa dautan nga labaw sa kinaiya
han nga mga gahum: Efeso 6: 10-27.
4. Pisikal nga gubat, batok kang Satanas nga naglunsad ug mga pag-ataki sa sakit
sa inyong lawas: Job 1-2.
Ang matag tawo nga buhi apil niini nga gubat, bisan pa kon nahibalo man siya o wala. Walay
neyutral nga baruganan. Ang dili magtotoo anaa sa pagkaulipon sa dautan ug nabihag sa mga
pwersa sa kaaway. Sila mga biktima sa gubat.
Ang mga magtotoo gipahigawas gikan sa kaaway pinaagi ni Jesu-Kristo ug mga mananaug,
apan sila nagsilbi gihapon isip mga sundalo sa gubat. Ang sag-ulohong bersikulo alang niini
nga kapitulo nagapakita nga kita (ang tanan nga mga magtotoo) nakigdumog batok sa dautan
nga espirituhanong mga pwersa
Ang "pakigdumog" naglakip sa duol nga linawas nga panagsangka. Walay usa nga walay
labot niini nga gubat. Walay usa nga magtatan-aw niini gikan sa halayo. Kamo anaa sa tunga
sa panagbangi bisan kung inyo kining giila o wala. Kung kamo nagtoo nga kini mobintaha
pa, nasayop kamo. Ang usa ka Kristohanong pakiggubat dili gayud mohunong.
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ASA ANG GUBAT NAGKAPINTAS
Kining dili makita nga gubat ginapatigayon dinhi sa yuta:
Ang kawatan (Satanas) moanhi, aron lamang sa pagpangawat, ug pagpatay, ug paglaglag:
Ako (si Jesus) mianhi aron sila makabaton ug kinabuhi, ug nga sila unta makabaton niini nga
mas madagayaon gayud. (Juan 10:10)
Si Satanas nakig-away aron sa pagpadayon sa pagdumala sa mga gingharian sa kalibutan.
Siya dili gusto nga sila mailalum sa awtoridad sa Dios. Ang panagsangka usab nagkapintas
sulod sa mga kasingkasing, hunahuna, ug mga kalag sa mga lalaki ug mga babaye. Gibutaan
ni Satanas ang mga hunahuna sa mga dili magtotoo ug giataki ang mga magtotoo sa mga
dapit sa pagsimba, sa Pulong, sa ilang adlaw-adlaw nga paglakaw, ug sa ilang buhat alang sa
Dios.
GIUNSA SA GUBAT PAGSUGOD
Ang dili makita nga gubat nagsugod sa Langit uban sa usa ka anghel nga ginganlag Lucifer
kinsa sa sinugdanan maanyag nga anghel nga gibuhat sa Dios ug kabahin sa Gingharian sa
Dios. Si Lucifer mihukom nga gusto niyang kuhaon ang Gingharian sa Dios. Mahimo ninyo
nga basahon ang mahitungod sa iyang pagrebelde sa Isaias 14: 12-17 ug Ezequiel 28:12-19.
Kamo magtuon mahitungod niini nga detalyado sa ulahi niini nga kurso. Usa ka grupo sa mga
anghel miduyog kang Lucifer (gitawag karon nga Satanas) niini nga rebelyon. Si Lucifer ug
ang mga rebelyoso nga mga anghel gipapahawa sa Dios sa Langit. Sila naghimo sa ilang
kaugalingong gingharian dinhi sa yuta:
Ug dihay gubat sa Langit: Si Miguel ug ang iyang mga manolonda miasdang
batok sa pagpakiggubat sa dragon (Satanas); ug ang dragon nakiggubat ug ang
iyang mga manolonda. (Pinadayag 12: 7)
Ug ang dakong dragon gisalibay, kanang daan nga bitin, nga ginganlan nga
Yawa, ug si Satanas, nga naglimbong sa tibook kalibutan: siya gitambog ngadto
yuta, ug ang iyang mga manolonda gitambog uban kaniya. (Pinadayag 12: 9)

sa

Si Lucifer nailhan nga si Satanas ug ang mga anghel nga misunod kaniya sa rebelyon isip
mga demonyo. Ang mga espiritu sa demonyo makasulod, makapaantus, makakontrolar, ug
makagamit sa mga tawo nga sakop sa Gingharian ni Satanas. Kini nagdasig sa dautan nga
mga binuhatan nga gibuhat sa mga lalaki ug mga babaye. Si Satanas nagsugo sa iyang mga
demonyo sa ilang dautan nga mga kalihokan. Siya naghiusa niining gamhanang mga pwersa
sa kalibutan ug sa unod aron makiggubat batok sa tanang katawhan.
MGA RASON LUYO SA PANAGBANGI
Ang tawo sa sinugdan gilalang sa larawan sa Dios ug alang sa himaya sa Dios (Genesis kapi
tulo 2). Ang dili makita nga gubat batok sa tawo nagsugod sa unang pagsulay sa tanaman sa
Eden (Genesis kapitulo 3). Si Satanas maoy nagtukmod kang Adan ug Eva sa pagpakasala.
Kini miresulta sa tanang mga tawo nga nakapanunod sa batakan nga kinaiya sa sala ug naga
buhat sa indibiduwal nga buhat sa sala tungod niini nga kinaiya:
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Busa, ingon nga pinaagi sa usa ka tawo (Adan) ang sala misulod sa kalibutan,
ug ang kamatayon pinaagi sa sala; ug tungod niana ang kamatayon mikaylap
sa tanang mga tawo, kay niana ang tanan nakasala.(Roma 5:12)
Kini usab miresulta sa dili makita nga gubat tali sa tawo ug sa pwersa sa dautan:
Ug ibutang ko ang panag-away sa taliwala mo ug sa babaye, ug sa taliwala sa
imong kaliwat ug sa iyang kaliwat; siya magasamad sa imong ulo, ug ikaw
magasamad sa iyang tikod. (Genesis 3:15)
Tungod sa sala, ang tawo nahimulag gikan sa Dios ug gihukman sa kamatayon. Apan gihi
gugma gayud sa Dios ang tawo nga siya mihimo sa linain nga plano aron sa pagluwas kaniya
gikan sa sala:
Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, sa pagkaagi nga iyang gihatag ang
iyang bugtong Anak, aron si bisan kinsa nga motoo kaniya dili malaglag, kondili
may kinabuhing dayon.
Kay ang Dios wala magpaanhi sa iyang Anak sa kalibutan, aron sa paghukom
sa silot sa kalibutan; kondili aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas.
(Juan 3: 16-17)
Pinaagi sa pagtoo kang Jesus, pagsugid ug paghinulsol sa sala, ang mga lalaki ug mga babaye
mabuhian gikan sa gahum sa kaaway. Ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus wala lamang
miresulta sa kaluwasan gikan sa sala, kini usab mipildi sa kaaway, si Satanas:
... Tungod niini nga katuyoan ang Anak sa Dios gipadayag, aron iyang malaglag
ang mga buhat sa yawa. (I Juan 3: 8)
Apan kon si Satanas napildi, nganong ang gubat sa gihapon mapintas? Ang pagsunod sa bi
san unsa nga gubat aduna kanunay mga buho sa pagbatok sa kaaway. Kini mao ang rebelyoso nga mga tropa nga dili mohunong hangtud mapugos sa pagbuhat sa ingon. Bisan tuod
si Jesus mipildi na ni Satanas, kita nagpuyo sa teritoryo nga gipuy-an gihapon sa mga pwersa
sa pagbatok sa kaaway. Ang pagsabot sa espirituhanon nga mga estratihiya sa pakiggubat
naghatag kanato sa abilidad sa pag-atubang niining dautan nga mga gahum.
Si Satanas naningkamot sa pagbihag sa mga tawo sa sala. Pinaagi sa malimbongong mga paa
gi siya nagadani sa mga lalaki ug mga babaye ngadto sa makasasala nga pagpuyo. Siya nagtu
mong sa pagbati sa kalag ug espiritu nga angay nga iya lamang sa Dios.
Ang kawatan (Satanas) moanhi, aron lamang sa pagpangawat, ug pagpatay, ug
paglaglag: Ako (Si Jesus) mianhi aron sila makabaton ug kinabuhi, ug nga sila
unta makabaton niini nga mas madagayaon gayud. (Juan 10:10)
Si Satanas sa gihapon gusto nga mahimong supremo nga magmamando. Siya naglunsad ug
dakong panagsangka alang sa lawas, kalag, ug espiritu sa tawo. Ang iyang mga estratihiya
gitumong sa Dios, sa iyang plano, ug sa iyang katawhan. Ang gubat magpadayon hangtud sa
dakong panagbangi sa kataposan nga inyong pagatun-an ang mahitungod niini sa ulahing
kapitulo niini nga kurso.
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ANG KAHULOGAN SA ESPIRITUHANONG PAKIGGUBAT
Ang espirituhanong pakiggubat mao ang pagsusi ug aktibong partisipasyon sa dili makita
nga espirituhanong gubat. Kini naglakip sa pagtuon sa nagkasumpaki nga pwersa sa maayo
ug dautan, ang mga estratihiya ni Satanas, ug espirituhanong mga estratihiya sa pagbuntog
sa kaaway. Ang espirituhanong pakiggubat labaw pa sa pag-analisar lamang sa espirituhanon
nga mga prinsipyo. Kini naglakip sa aktibong pag-apil sa pakiggubat pinaagi sa paggamit
niini nga mga estratihiya sa kinabuhi ug ministeryo.
Usa sa labing epektibo nga mga estratihiya ni Satanas mao ang pagpugong sa mga magtotoo
nga walay kahibalo sa iyang mga paagi. Si Pablo miingon nga importante nga masayud sa
mga estratihiya ni Satanas...
Aron kita dili madaug ni Satanas, kay kita wala man managpakaila sa iyang
mga paagi. (II Mga Taga Corinto 2:11)
Kita kinahanglan nga magtuon sa tanan natong mahimo mahitungod sa mga estratihiya ni Sa
tanas sa pag-ataki. Kita kinahanglan usab nga makasabot sa Kasulatanhong basihan sa kadau
gan batok kang Satanas ug sa mga pwersa sa dautan. Kita gitawag sa intelihenteng kombati.
Ang sukaranan sa pagsabot sa espirituhanong pakiggubat mao ang yawi niini nga prinsipyo:
Kamo kinahanglan makaila nga ang tanang mga gubat sa kinabuhi, pisikal, espiri
tuhanon, emosyonal, pangisip, pinansyal o uban sa tawhanong personalidad mao
lamang ang panggawas nga pagpakita sa usa ka espirituhanon nga hinungdan.
Bisan sa natural nga kalibutan ang mga problema daw mahitabo pinaagi sa mga sirkumstan
sya sa kinabuhi, ang sukaranan niining natural nga mga gubat anaa sa kalibutan sa espiritu.
Basaha ang istorya ni Job (Job kapitulo 1-2) nga nagpamatuod niini nga prinsipyo.
Kita misulay sa pagtul-id sa mga kadautan sa kalibutan pinaagi sa medisina, edukasyon, pa
malaod, ug pagpalambo sa palibot. Kini walay mahimo tungod kay ang makita nga mga ka
dautan sa kalibutan maoy resulta sa nagpaluyo nga espirituhanong hinungdan. Sila dili ma
tul-id pinaagi sa natural nga paagi.
KANG KINSA NGA GINGHARIAN KAMO NAHISAKOP?
Diha sa natural nga kalibutan ang hari mao ang labaw nga magmamando sa gingharian. Ang
tanan nga teritoryo ug mga tawo sa gingharian iyaha. Siya adunay gahum sa kinabuhi ug ka
matayon sa iyang mga sakop. Ang sama tinuod sa espirituhanon nga kalibutan. Kamo kaba
hin sa bisan asa sa Gingharian sa Dios o sa Gingharian ni Satanas. Bisan kinsa sa Dios o si
Satanas ang adunay gahum ibabaw sa inyong kinabuhi.
Usa sa mga sambingay nga giasoy ni Jesus naghulagway nga ang tanan nga mga tawo kaba
hin sa Gingharian ni Satanas o sa Gingharian sa Dios. Si Jesus nagtandi sa kalibutan ngadto
sa usa ka uma. Ang maayong binhi sa uma mao ang mga anak sa Gingharian sa Dios. Ang
dili maayo nga binhi, nga miresulta sa pagtubo sa mga bunglayon (mga sagbot), mao ang
mga anak sa dautan:
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Ang uma mao ang kalibutan; ang maayong binhi mao ang mga anak sa ginghari
an; apan ang bunglayon mao ang mga anak sa dautan. (Mateo 13:38)
Ang mga tawo misulod sa Gingharian ni Satanas pinaagi sa natural nga pagkatawo. Ang Biblia nagtudlo nga ang tanang tawo natawo sa sala. Kini nagpasabot nga sila adunay pangunang
kinaiya sa sala o ang "binhi" sa sala anaa sa sulod. Ang ilang natural nga gikilingan mao ang
pagbuhat sa dautan:
Ania karon, ako natawo sa kasal-anan; ug sa sala gipanamkon ako sa akong
inahan. (Salmo 51: 5)
Busa, ingon nga pinaagi sa usa ka tawo (Adan) ang sala misulod sa kalibutan,
ug ang kamatayon pinaagi sa sala; ug tungod niana ang kamatayon mikaylap
sa tanang mga tawo, kay niana ang tanan nakasala. (Roma 5:12)
Kay ang tanan nakasala, ug nakabsan sa himaya sa Dios. (Roma 3:23)
Tungod kay kita natawo uban sa nag-unang kinaiyahan sa sala, kitang tanan sa usa ka higa
yon nahimong kabahin sa Gingharian ni Satanas. Ang tanan nga nagpabilin nga makasasala
nagpabilin nga kabahin sa Gingharian ni Satanas.
Ang tibook mensahe sa nasulat nga Pulong sa Dios, ang Balaan nga Biblia, mao ang nagdani
sa tawo nga mobalhin gikan niining dautan nga Gingharian ni Satanas ngadto sa Gingharian
sa Dios. Ang mga tawo natawo sa Gingharian ni Satanas pinaagi sa natural nga pagkatawo.
Sila kinahanglan nga matawo pag-usab sa Gingharian sa Dios pinaagi sa espirituhanong pag
kahimugso. Ang pagsulod sa Gingharian sa Dios pinaagi sa bag-ong kasinatian sa pagkatawo
nga gipasabot sa Juan kapitulo 3.
Adunay duha lamang ka dibisyon sa dili makita nga gubat. Si Jesus miingon, "Ang dili dapig
kanako batok kanako "(Lucas 11:23). Kamo dili mahimong magneyutral niini nga gubat. Ka
mo anaa sa usa ka bahin o sa lain. Ang ubang mga magtotoo, tungod sa ilang kahadlok sa pag
-atubang sa kaaway, maningkamot sa pagsalikway sa gubat ug makiglalis sa kaaway. Sila nag
hunahuna nga kon ilang ibaliwala si Satanas, siya dili mohulga kanila. Kini maoy usa sa nagunang mga estratihiya ni Satanas. Siya misulay sa paghimo sa mga sakop sa kasundalohan sa
Dios nga dili makalihok pinaagi sa iyang mga taktika sa kalisang.
Apan walay neyutralidad niini nga gubat. Kamo mahimong biktima o mananaug. Kamo mahi
mong sa bisan hain magmadaugon sa inyong kalag ug espiritu o kamo mapildi, mawad-an ug
paglaum, ug mawad-an sa kusog. Kamo mahimong madaugon sa inyong pisikal nga lawas o
huyang ug masakiton. Asa kamo niana?
Ang espirituhanong pagtawag sa pag-asdang nagapadayon. Kamo ba dapig sa maayo o sa dau
tan? Kamo ba kabahin sa Gingharian ni Satanas o sa Gingharian sa Dios? Sa unsa nga gingha
rian kamo nahisakop? Biktima ba kamo o mananaug sa dili makita nga gubat?
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INSPEKSYON
1.

Isulat ang mga sag-ulohong bersikulo gikan sa mga lagda sa gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Unsa ang duha ka dibisyon nga gihimo sa I Mga Taga Corinto 15: 44-49?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Unsa ang duha ka dili makita nga gingharian sa kalibutan karon?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Ilista ang espirituhanong mga pwersa sa dautan.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.

Ilista ang espirituhanong mga pwersa sa maayo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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6. Ipatin-aw ang pulong nga "hari."
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Ipatin-aw ang pulong nga "gingharian."
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Unsa ang gipasabot sa pulong nga "espirituhanong pakiggubat"?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Unsa ang rason nga nagpaluyo niining dakong panagbangi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10. Unsa ang pangunang prinsipyo alang sa pagsabot sa espirituhanong pakiggubat?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Kini nga kurso, "Mga Estratihiya Sa Espirituhanong Pakiggubat," nagtutok sa Ging
harian ni Satanas ug sa espirituhanong pakiggubat nga nagkapintas tali sa iyang ging
harian ug sa Gingharian sa Dios. Ang Harvestime International Institute nga kursong
nag-ulohang "Gingharianong Pagkinabuhi" naghatag ug kompleto nga pagtuon sa
Gingharian sa Dios. (Kon nagpalista kamo sa Harvestime Institute ug nagtuon sa mga
kurso sa ilang gisugyot nga han-ay, kamo nagtuon na niini nga kurso.) Kon kamo
wala magpalista sa Harvestime Institute, kinahanglan nga inyong maangkon ang
"Gingharianong Pagkinabuhi isip kauban niini nga kurso. Importante nga maangkon
ninyo ang pagsabot sa mga espirituhanong gingharian nga anaa sa kalibutan karon.
2. Ang usa ka maayong espirituhanon nga pundasyon gikinahanglan aron makalampos
sa espirituhanong pakiggubat. Kon kamo bag-o nga magtotoo, pagkuha sa kurso sa
Harvestime International Institute nga nag-ulohan "Mga Pundasyon Sa Pagtoo."
(Kung gikuha ninyo ang mga kurso sa Harvestime sa ilang gisugyot nga han-ay,
natun-an na ninyo kini nga kurso.)
3. Kamo ba mibati nga "biktima" sa espirituhanong pakiggubat? Sa unsang mga bahin sa
inyong kinabuhi o ministeryo ang napildi sa gubat? Kmao ba nagakapildi sa gubat sa
espirituhanong hawanan? Emosyonal nga hawanan? Pisikal nga hawanan? Pangisip
nga hawanan? Panalapi nga hawanan? Uban sa tawhanong personalidad? Importante
nga ilhon kini nga mga dapit sa kapildihan aron inyong magamit ang kahibalo nga
inyong naangkon niining pagtuon ngadto niining praktikal nga mga bahin sa kinabuhi
ug pangalagad.
4. Ribyuha ang istorya sa II Mga Hari 6 nga gihisgutan niini nga leksyon. Kamo ba naka
ila ug mga tawo sama kang Giesi o sa mga tawo sa ciudad sa Dotan? Unsaon ninyo
pagtabang kanila?
5. Tungod kay ang espirituhanong pakiggubat adunay daghan nga mga direksyon, kita
kinahanglan gayud nga makiggubat batok sa sala, sa katilingban, batok sa dautan sa
kalibutan, ug labaw sa kinaiyahan pinaagi sa pagpalingkawas nga ministeryo.
6. Pagtuon sa Biblia ingon nga usa ka manwal sa espirituhanong pakiggubat. Kini ang
makasaysayan nga rekord sa espirituhanong pakiggubat, nga nagapadayag sa mga
kadaugan ug kapildihan sa nangaging mga panagsangka. Kini matagnaon, nga naga
pakita sa dalan sa atong pakiggubat hangtud sa panahon sa kataposan nga panagbangi.
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PAGPASULOD
MAHIMONG KABAHIN SA KASUNDALOHAN SA DIOS
Ang tanan nga mga kasundalohan sa natural nga kalibutan adunay mga pamaagi sa pagsulodespesyal nga mga butang nga gikinahanglan nga inyong buhaton aron makaapil sa mga
pwersa.
Andam na ba kamo nga mahimong kabahin sa kasundalohan sa Dios?
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KAPITULO 2
PAGPALISTA SA KASUNDALOHAN SA DIOS
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:









Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpatin-aw sa "paghinulsol."
Pagpasabot sa kaimportante sa paghinulsol.
Pagpatin-aw sa "pagkakabig."
Pagpasabot sa kamahinungdanon sa pagkakabig.
Pagpatin-aw sa "pagkamatarung."
Pagpasabot kung unsa ang gipasabot sa "maluwas."
Paggamit sa sambingay sa anak nga mausikon sa paghulagway sa paghinulsol ug
pagkakabig.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Wala ako mianhi aron sa pagtawag sa mga matarung, kondili sa mga makasa
sala sa paghinulsol. (Lucas 5:32)
PASIUNA
Sa miaging kapitulo kamo nakakat-on mahitungod sa dakong dili makita nga gubat sa espiri
tuhanon nga kalibutan. Niini nga kapitulo kamo makakat-on kon unsaon sa pagpalista sa ka
sundalohan sa Dios. Sa kinaiyanhon nga kalibutan, ang mga kasundalohan kasagaran adunay
espesyal nga mga rituwal sa pagsulod diin ang usa ka umaabot nga sundalo kinahanglanglan
magpalista aron makaapil sa mga kasundalohan. Kini nga "pagpasulod" naghimo kaniya nga
kabahin sa kasundalohan.
Ang Dios usab adunay espesyal nga plano alang sa pagpasulod diin kamo nahimong kabahin
sa iyang espirituhanong kasundalohan. Ang iyang mga plano nagsentro sa duha ka mahinung
danon nga mga konsepto, paghinulsol ug pagkakabig, nga moresulta sa pagkamatarung.
PAGHINULSOL
Sa natural nga kalibutan, kung ang usa ka sundalo mosalmot sa kasundalohan, kinahanglan
niyang ipanghimakak ang bisan unsang kanhi nga pagkamaunongon nga iyang naangkon
ngadto sa laing sundalo o nasud. Sa dihang moapil kamo sa kasundalohan sa Dios, maghinul
sol kamo sa inyong pagkamaunongon sa sala ug sa Gingharian ni Satanas. Kini gihimo pina
agi sa paghinulsol.
Ang paghinulsol mao ang "pangsulod nga desisyon o pagbag-o sa panghunahuna nga moresul
ta sa panggawas nga buhat sa pagtalikod gikan sa sala ngadto sa Dios ug sa pagkamatarung."
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Ang Buhat 20:21 nagtawag niini nga "paghinulsol ngadto sa Dios." Pinaagi sa buhat sa paghi
nulsol kamo motalikod gikan sa inyong sala ug mobiya sa Gingharian ni Satanas.
Ang paghinulsol personal nga desisyon sa pagbag-o sa inyong pagkamaunongon sa Ginghari
an ni Satanas ngadto sa Gingharian sa Dios. Kini nga pagbag-o sa hunahuna ug pagtalikod
gikan sa sala dili mahimo sa inyong kaugalingon. Kini ang gahum sa Dios nga naghatag sa
kausaban sa hunahuna, kasingkasing, ug kinabuhi sa makasasala:
Nan diay ang Dios naghatag usab sa mga Gentil sa paghinulsol ngadto sa
kinabuhi. (Mga Buhat 11:18)
Ang paghinulsol usa ka gasa sa Dios:
Kaniya [Jesus] gibayaw sa Dios sa iyang tuong kamot aron mahimong Principe
ug Manluluwas, sa paghatag sa paghinulsol ... (Mga Buhat 5:31)
Bisan pa ang mga emosyon malambigit sa paghinulsol, ang tinuod nga paghinulsol usa ka
desisyon, dili usa ka emosyon. Ang kasubo sa sala ug ang pagpaagas sa mga luha dili igo sa
iyang kaugalingon. Kini kinahanglan nga inubanan sa sulodnon nga desisyon nga moresulta
sa panggawas nga kabag-ohan.
ANG KAMAHINUNGDANON SA PAGHINULSOL:
Ang paghinulssol gikinahanglan tungod kay:
Kini Gimando Sa Dios:
... Apan [ang Dios] karon nagasugo sa tanang mga tawo bisan diin sa
paghinulsol. (Buhat 17:30)
Kini Gikinahanglan Sa Paglikay Sa Espirituhanon Nga Kamatayon:
... Apan, gawas kong kamo maghinulsol, mangamatay kamong tanan sa mao
usab nga pagkaagi. (Lucas 13: 3)
Kini Gikinahanglan Alang Sa Kinabuhing Dayon:
Pinaagi sa paghinulsol ang silot sa kamatayon gikuha ug ang kinabuhing dayon gihatag:
Ug sa pagkadungog nila niining mga butanga, nangahilum sila ug nanagdayeg sa
Dios, nga nag-ingon, unya ang Dios usab ngadto sa mga Gentil gitugot ang paghi
nulsol alang sa kinabuhi. (Buhat 11:18)
Kini Gikinahanglan Alang Sa Pagpasaylo:
Ang Dios dili makapasaylo sa inyong mga sala gawas kon kamo maghinulsol:
Ug si Pedro miingon kanila: Maghinulsol kamo ug managpabautismo ang tagsa
tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala, ug
kamo makadawat sa gasa sa Espiritu Santo. (Buhat 2:38)
23

Kini Ang Tinguha Sa Dios Alang Sa Tanan:
Ang Dios dili gusto nga adunay bisan kinsa nga makasinati sa espirituhanong kamatayon sa
walay katapusang pagkahimulag gikan sa Dios sa impiyerno:
Ang Ginoo ... mapailubon kanato, dili buot nga may bisan kinsa nga mawala,
kondili nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. (II Pedro 3: 9)
Kini Maoy Rason Ni Jesus Sa Pag-anhi Dinhi Sa Kalibutan:
Ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarung, kondili sa mga makasasala
ngadto sa paghinulsol. (Lucas 5:32)
Kini Gikinahanglan Sa Pagsulod Sa Gingharian Sa Dios:
Gikan sa panahon nga si Jesus misugod sa pagwali, nga naga-ingon: Maghi
nulsol kamo, kay ang gingharian sa langit haduol na. (Mateo 4:17)
Sa dihang kamo nahimong kabahin sa Gingharian sa Dios, kamo nagapalista sa kasundalohan
sa Dios.
PAGKAKABIG
Sa diha nga kamo nangayo ug pasaylo sa inyong mga sala kamo nakasinati sa "pagkakabig."
Ang pagkakabig nagpasabot ug" pagtalikod." Sa diha nga kini gigamit nga may kalabutan sa
Bibliyanhong paghinulsol, kini nagpasabot ug "pagtalikod gikan sa sayop nga pamaagi ngad
to sa matarung nga pamaagi."
Ug daghan sa mga anak sa Israel ang mobalik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios.
(Lucas 1:16)
Ug ang tanan nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron nakakita kaniya, ug namalik sila
sa Ginoo. (Buhat 9:35)
Ug ang kamot sa Ginoo nag-uban kanila; ug daghan ang mingtoo, ug nangaka
big ngadto sa Ginoo. (Buhat 11:21)
Ang pagkakabig maoy pagtalikod sa kangitngit sa sala ngadto sa kahayag sa Diosnong
pagkamatarung:
... Aron sa pagtalikod gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. (Buhat 26:18)
Kini maoy pagtalikod gikan sa gahum ni Satanas ngadto sa Dios:
... Aron sa pagtalikod gikan sa gahum ni Satanas ngadto sa Dios. (Buhat 26:18)
Kini maoy pagtalikod gikan sa kalibutanong mga butang ngadto sa espirituhanon nga mga
butang:
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... Kamo kinahanglan nga motalikod gikan niining mga kakawangan, ngadto sa
Dios nga buhi. (Buhat 14:15)
Kini maoy pagtalikod gikan sa mga dios-diosan ngadto sa tinuod ug buhi nga Dios:
... Kamo midangop sa Dios gikan sa mga dios-dios aron sa pag-alagad sa buhi ug
tinuod nga Dios. (I Mga Taga Tesalonica 1: 9)
ANG PAGKAMAHINUNGDANON SA PAGKAKABIG
Ang pagkakabig kinahanglan inubanan sa paghinulsol. Kamo kinahanglan gayud nga motali
kod gikan sa sayop ngadto sa matarung tungod kay...
Kini Kinahanglanon Sa Pagsulod Sa Gingharian Sa Dios:
Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga gawas kon mangausab kamo, ug
mangahimong sama sa mga gagmayng bata, kamo dili gayud makasulod sa
gingharian sa langit. (Mateo 18: 3)
Kini Nagluwas Gikan Sa Espirituhanon Nga Kamatayon:
Siya nga makapabalik sa makasasala gikan sa pagkahisalaag sa iyang dalan
magaluwas sa usa ka kalag gikan sa kamatayon, ug magatabon siya sa daghang
mga sala. (Santiago 5:20)
Kini Kinahanglanon Alang Sa Pagpala Sa Sala:
Ang atong mga sala nahisulat diha sa mga talaan sa Dios kon dili kita maghinulsol ug maka
big, nan ang inyong mga sala dili pagapalaon:
Paghinulsol kamo, ug makabig, aron ang inyong mga sala mapala...
(Buhat 3:19)
ANG MAUSIKONG ANAK
Ang paghinulsol ug pagkakabig gihulagway ug maayo sa sugilanon nga gisulti ni Jesus bahin
sa anak nga mausikon. Basaha ang istorya diha sa Lucas 15: 11-24. Kini nga batan-on mibiya
sa iyang amahan ug sa ilang balay, siya miadto sa halayong dapit, ug pinaagi sa sala giusikan
niya ang tanan nga iyang gipanag-iya. Ngadto-ngadto kining batan-on nakaamgo sa iyang
kahimtang. Siya nagutom, nag-inusara, nagkagulagulanit ang saput, ug nag-atiman sa mga
baboy ingon nga trabaho. Unya siya mihimo sa usa ka importante nga desisyon. Siya miingon, "Ako motindog ug moadto sa akong amahan." Kining sulodnon nga desisyon miresul
ta sa kausaban sa iyang dayag nga mga buhat. Siya miadto sa balay sa iyang amahan ug
nangita sa kapasayloanan.
PAGHINULSOL ... ANG KAUSABAN SA HUNAHUNA:
Basaha ang Lucas 15: 17-19. Ang batan-ong lalaki nakaamgo sa iyang makasasala nga kahim
tang.
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Ug siya mihimo sa usa ka desisyon sa pag-adto sa iyang amahan ug naghinulsol sa iyang sala.
Kini maoy usa ka panig-ingnan sa paghinulsol, usa ka sulodnong desisyon nga miresulta sa
dayag nga aksyon.
PAGKAKABIG ... MAOY PAGLIHOK SA DESISYON:
Lucas 15:20 nakasulat kon sa unsang paagi ang batan-ong lalaki mitindog ug mibiya sa daan
nga kinabuhi, ug miadto sa iyang amahan aron mosugod sa usa ka bag-ong kinabuhi. Kini
maoy pagkakabig.
MAUSIKONG MGA TAWO
Ang matag tawo sama sa mausikong anak. Sa iyang makasasala nga kahimtang siya mitali
kod sa Dios ingon nga iyang Amahan ug sa Langit ingon nga iyang poluy-anan. Ang matag
lakang nga iyang gihimo maoy lakang pahilayo sa Dios ug usa ka lakang nga mas duol sa
espirituhanon nga kamatayon sa walay katapusan nga pagkahimulag sa Dios. Adunay usa
ka dakong desisyon nga iyang pagahimoon. Siya kinahanglan gayud nga "makaamgo sa
iyang kaugalingon" ug mailhan ang iyang espirituhanon nga kahimtang. Siya kinahanglan
gayud nga mohimo sa usa ka desisyon nga moresulta sa kabag-ohan sa espirituhanong
direksyon.
PAGKAMATARUNG UG KALUWASAN
Adunay laing duha ka termino nga gigamit sa Biblia nga may kalabutan sa paghinulsol. Kini
nga mga termino mao ang "Pagkamatarung" ug "Kaluwasan." Ang Dios mao ang maghuhu
kom sa tanan nga mga katawhan. Sa diha nga kamo nagapuyo sa sala kamo gisilotan sa
atubangan niya:
... Apan siya nga dili motoo nahinukman na sa silot, kay siya wala motoo sa
ngalan sa bugtong Anak sa Dios.
Ug kini mao ang paghukom sa silot, nga ang kahayag mianhi sa kalibutan, ug
ang mga tawo nahigugma sa kangitngit kay sa kahayag, tungod kay ang ilang
mga buhat mga dautan.(Juan 3: 18-19)
Sa diha nga kamo naghinulsol gikan sa sala ug naghimo sa usa ka desisyon nga motalikod
gikan sa inyong makasasalang mga paagi, kini nagtukod ug husto nga relasyon uban sa
Dios. Kining husto nga relasyon o husto nga kahimtang sa atubangan sa Dios gitawag ug
"Pagkamatarung":
Wala ba kamo masayud, nga kon itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ingon
nga mga masinugtanong ulipon ngadto kang bisan kinsa, kamo mga ulipon niya
nga inyong ginasugot, mga ulipon nga iya sa sala, nga nagahatud ngadto sa kama
tayon, o iya sa pagkamasinugtanon ngadto sa pagkamatarung?
Apan salamat sa Dios, nga kamo mga ulipon kaniadto sa sala karon nahimo na
nga sa kasingkasing mga masinugtanon sa sulondon sa tuluohan nga niini gitug
yan ninyo ang inyong mga kaugalingon.
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Ug nga sa paghigawas ninyo gikan sa sala, kamo nahimong mga ulipon sa pag
kamatarung. Roma 6: 16-18)
Sa diha nga kamo gipakamatarung pinaagi sa paghinulsol ug pagkakabig, kamo "naluwas"
gikan sa kinabuhi sa sala ingon man gikan sa mga silot sa sala. Kini ang buot ipasabot sa
"maluwas" ug unsa ang gihisgutan sa Biblia sa dihang gigamit ang termino nga "kaluwasan".
ESPIRITUHANONG PAKIGGUBAT UG ANG BIBLIYANHONG PANGLANTAW
SA KALIBUTAN
Ang hilisgutan sa espirituhanong pakiggubat kinahanglan nga tun-an sa konteksto sa hingpit
nga katuyoan sa Dios alang sa pagtubos sa makasasala nga katawhan. Pagtuon sa mga sambi
ngay sa magpupugas ug sa mga bunglayon taliwala sa trigo sa Mateo 13. Ang parehong sambingay nagtagad sa pagtubo sa Gingharian sa Dios nga mahitabo pinaagi sa pagtanom sa Pulong sa Dios. Ang duha ka sambingay naghulagway sa pakiggubat tali sa duha ka mga gingha
rian uban sa gubat nga nakasentro sa mga katuyoan sa pagtubos sa Dios.
Ang pagkat-on sa espirituhanong pakiggubat nag-andam kaninyo sa pagsulod sa natad sa ka
libutan ug sa pagpakig-away alang sa mga kalag sa mga lalaki ug babaye, mga batang lalaki
ug mga babaye. Kini mao ang hinungdan nga ang awtoridad ibabaw kang Satanas gihatag sa
mga tinun-an sa wala pa sila gipadala aron ipaambit ang Ebanghelyo (Mateo 28: 18-20). Si
Satanas ug ang iyang mga panon sa mga demonyo makiggubat batok kaninyo samtang nagti
nguha kamo sa pagdani sa mga tawo ngadto kang Kristo ug pagdala kanila ubos sa pagmando
sa Dios. Ang paggamit sa Kasulatanhon nga estratihiya sa espirituhanong pakiggubat makata
bang kaninyo sa paghagit sa mga pamunoan ug gahum nga nagmando sa indibiduwal nga
kinabuhi sa tawo, mga katilingban, ug mga bahin sa kalibutan.
PAGPASULOD NGADTO SA KASUNDALOHAN SA DIOS
Ang paghinulsol ug pagkakabig moresulta sa pagkamatarung ug kaluwasan. Kini ang plano
sa Dios nga pasudlan sa iyang kasundalohan. Kon kamo wala pa makasulod sa kasundalohan
sa Dios, ang seksyon sa "Taktikanhong mga pagmaniobra" niini nga leksyon maghatag ug kahigayonan alang kaninyo sa pag-apil. Kung kamo sakop na sa kasundalohan sa Dios, ang seksyon motabang kaninyo sa pagtabang sa uban nga makapalista.
Malipayong pagsulod sa kasundalohan sa Dios!
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INSPEKSYON
1.

Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa mga lagda sa gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.

Ipatin-aw ang "paghinulsol."
_____________________________________________________________________

3. Ipasabot ang kaimportante sa paghinulsol.
_____________________________________________________________________

4. Ihulagway ang "pagkakabig."

_____________________________________________________________________
5.

Ipasabot ang kamahinungdanon sa pagkakabig.
_____________________________________________________________________

6. Ipatin-aw ang "pagkamatarung."
_____________________________________________________________________

7. Ipasabot kung unsa ang gipasabot sa "maluwas."
_____________________________________________________________________
8. Gamita ang sambingay sa mausikon nga anak sa paghulagway sa paghinulsol ug
pagkakabig.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Kamo ba naghinulsol na ug nakabig? Kung wala pa, kamo kinahangkan mohunong karon
niini nga pagtuon ug buhata ang mosunod:
-Paghinulsol sa inyong mga sala.
-Hangyoa si Jesus nga mopasaylo kaninyo.
-Dawata siya ingon nga inyong Ginoo ug Manluluwas.
-Biyai ang inyong makasasala nga mga pamaagi (makabig).
2. Ingon nga magtotoo, sa diha nga kamo makasala, kamo kinahanglan usab maghinulsol.
Tun-i ang mosunod nga Bibliyanhong mga ehemplo:
ANG MGA TAGA-CORINTO:
Ang mga magtotoo sa ciudad nga gitawag ug Corinto kinahanglan maghinulsol:
Karon nalipay ako, dili tungod kay ginapakasubo ako kaninyo, apan nga kamo
nanagsubo ngadto sa paghinulsol ... (II Corinto 7: 9)
Kay nahadlok ako, tingali sa bisan unsa nga paagi, sa akong pag-abot, hipalgan
ko kamo nga dili ingon sa buot ko…
…Ug wala maghinulsol sa kahugaw ug pagpakighilawas ug sa pagpatuyang nga
ilang gibuhat. (II Corinto 12: 20-21)
ANG MGA TAGA EFESO:
Ang mga magtotoo sa Efeso giingnan nga maghinulsol:
Busa hinumdomi kong diin ikaw mahulog, ug maghinulsol ug buhata ang mga
unang buluhaton. (Pinadayag 2: 5)
MGA KRISTOHANON SA PERGAMOS:
Ang Dios miingon sa mga Kristohanon sa Pergamo:
Busa maghinulsol ka; kay kong dili, moanha ako kanimo sa madali, ug pagaawa
yon ko sila sa espada sa akong baba. (Pinadayag 2:16)
MGA KRISTOHANON SA SARDIS:
Busa, hinumdumi kong giunsa mo pagdawat ug pagpamati, ug batoni ug
hinulsoli. (Pinadayag 3: 3)
MGA KRISTOHANON SA LAODICEA:
Gibadlong ko, ug gicastigo ko ang kapid-an nga akong gihigugma; busa, mag
makugi ka, ug maghinulsol. (Pinadayag 3:19)
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KAMO KAHA...
Aduna bay wala masugid nga sala sa inyong kinabuhi? Sa bisan diin nga adunay sala,
kinahanglan nga adunay paghinulsol:
Kong moingon kita, nga wala kitay sala, gilimbongan nato ang atong kaugali
ngon, ug walay kamatuoran dinhi kanato.
Kong igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarung siya,
aron pasayloon kita niya sa atong mga sala, ug pagahinloan kita niya gikan
sa tanang kadautan. (I Juan 1: 8-9)
3. Tungod kay ang paghinulsol gikinahanglan alang sa kaluwasan, ang Dios naghimo ug
linain nga plano aron ang mensahe sa paghinulsol makaabot sa matag usa. Ang tawag sa
paghinulsol nagsugod sa Bag-ong Tugon uban sa ministeryo ni Juan Bautista:
Ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan: Andama ninyo ang dalan sa
Ginoo, tul-ira ang iyang agianan.
Si Juan nagbautismo sa kamingawan, ug nagwali sa bautismo sa paghinulsol
alang sa kapasayloan sa mga sala. (Marcos 1: 3-4)
Ang paghinulsol mao ang unang mensahe nga giwali ni Jesus:
Ug sa nabilanggo na si Juan, si Jesus miabot sa Galilea, nga nagwali sa Maayong
Balita gikan sa Dios,
Ug nagaingon: Ang panahon natuman na, ug ang gingharian sa Dios haduol na.
Maghinulsol kamo ug tomoo kamo sa Maayong Balita. (Marcos 1: 14-15)
Ang paghinulsol giwali sa mga magtotoo sa unang Simbahan:
Ug sila nanglakaw ug nagwali nga ang mga tawo maghinulsol. (Marcos 6:12)
... Nagpamatuod sa mga Judio ug sa mga Grecianhon usab, sa paghinulsol
ngadto sa Dios, ug pagtoo sa atong Ginoong Jesu-Kristo. (Mga Buhat 20:21)
Karon, ang mga magtotoo adunay responsibilidad sa pagpakaylap sa mensahe sa paghinul
sol sa tibook kalibutan. Si Jesus naghatag ug katapusan nga mga panudlo sa iyang mga sumusunod nga...
... Ang paghinulsol ug kapasayloan sa mga sala kinahanglan igawali sa iyang
ngalan taliwala sa tanan nga mga nasud, magsugod sa Jerusalem. (Lucas 24:47)
Sa diha nga kamo magwali sa mensahe sa paghinulsol, kamo sa pagkatinuod nagtawag sa
uban sa pagsulod sa kasundalohan sa Dios. Makahimo ba kamo ug pasalig sa pagsugod sa
pagdala sa uban ngadto niining bantugang espirituhanong kasundalohan?
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4. Kung kamo responsable sa pagpakigbahin sa mensahe sa paghinulsol ug sa pagtawag sa
uban nga magparehistro sa kasundalohan sa Dios nan kamo kinahanglan mahibalo kung
unsaon nga ang mga tawo madani sa paghinulsol. Ang mga tawo maghinulsol tungod sa:
KAAYO SA DIOS:
Ang mga panalangin sa Dios sa kinabuhi sa dili diosnon nga tawo dili saypon ingon nga
pagtugot sa Dios sa iyang estilo sa kinabuhi. Ang kaayo sa Dios mao ang usa ka paagi nga
ang Ginoo naghangyo sa mga tawo sa pagduol kaniya:
Gitamay mo ba ang mga bahandi sa iyang pagkamaayo ug pagkamainantuson
ug pagkamapailubon; nga wala mahibalo nga ang pagkamaayo sa Dios modala
kanimo ngadto sa paghinulsol? (Roma 2: 4)
PAGWALI:
Ang pagwali sa Pulong sa Dios makapahimo sa mga tawo nga maghinulsol. Ang pagwali ni
Jonas miresulta sa tibook ciudad sa Ninive nga naghinulsol:
Ang mga tawo sa Ninive motindog sa adlaw sa paghukom kauban niining kaliwa
tana ug magahukom niini; tungod kay sila naghinulsol sa pagwali ni Jonas.
(Mateo 12:41)
TAWAG NI KRISTO:
Samtang ang Pulong sa Dios giwali, ang mga tawo makadungog ug makadawat sa tawag ni
Kristo nga naggiya ngadto sa paghinulsol:
Wala ako mianhi aron pagtawag sa mga matarung, kondili sa mga makasasala
aron sa paghinulsol. (Mateo 9:13)
DIOS, ANG AMAHAN:
Si Jesus miingon nga walay usa nga makaduol kaniya gawas kon ang Amahan nagapaduol
kaniya. Ang Dios nagpaduol sa mga tawo sa paghinulsol:
Walay tawo nga makaduol kanako, gawas kon ang Amahan nga nagpadala
kanako magadala kaniya. (Juan 6:44)
PAGBADLONG:
Ang pagbadlong maoy hinungdan nga ang mga tawo maghinulsol. Ang pagbadlong maoy
pagtul-id nga gihatag gikan sa Pulong sa Dios:
... Kong ang imong igsoon makasala batok kanimo, badlonga siya; ug kon siya
maghinulsol, pasayloa siya. (Lucas 17: 3)
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DIOSNONG KASUBO:
Ingon sa inyong nakat-onan, ang paghinulsol mahimong inubanan sa emosyon. Ang natural
nga emosyon lamang dili tinuod nga paghinulsol, apan ang diosnon nga emosyon mosangpot
sa tinuod nga paghinulsol:
Ang diosnon nga kasubo [alang sa sala] nagabunga ug paghinulsol ngadto sa
kaluwasan. (II Corinto 7:10)
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PANGUNANG PAGBANSAY
PAGPANGANDAM ALANG SA GUBAT
Sa natural nga kalibutan walay sundalo nga gipadala aron makiggubat nga dili una makada
wat ug pangunang pagbansay. Kini nga pagbansay nag-andam kaniya nga mosulod sa dapit
sa panggubatan.
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KAPITULO 3
ANG HEPE SA MGA KUMANDER: ANG GINOO SA MGA PANON
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:








Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa mga espirituhanong pwersa sa maayo.
Pag-ila sa mga personalidad sa Trinidad sa Dios.
Paghulagway sa kinaiya sa Trinidad nga Dios.
Pagpasabot sa gimbuhaton sa Dios nga Amahan sa espirituhanon nga pakiggubat.
Pagtingob sa mga gimbuhaton ni Jesu-Kristo sa espirituhanong pakiggubat.
Pagtingob sa gimbuhaton sa Balaang Espiritu sa espirituhanong pakiggubat.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Magpatalinghug ka, Oh Israel: Si Jehova nga atong Dios, maoy usa lamang nga
Jehova; (Deuteronomio 6: 4)
PASIUNA
Sa Kapitulo 1 inyong nakat-onan ang dakong espirituhanong gubat nga gilunsad tali sa mga
pwersa sa maayo ug dautan. Kini nga leksyon ug sa sunod naghulagway sa espirituhanong
pwersa sa maayo. Kini naglakip sa Dios nga Amahan, ni Jesu-Kristo nga Anak, sa Balaang
Espiritu, ug sa mga manolonda. Sila mga gamhanan nga espirituhanong mga pwersa nga nag
tabang sa mga magtotoo diha sa pakiggubat.
ANG TULO KA PERSONA SA DIOS
Adunay daghan nga pagsimba sa mga dios sa tibook kalibutan, apan adunay usa lamang ka
matuod nga Dios. Ang Balaan nga Biblia naundan sa istorya niining matuod nga Dios. Kining
usa ka Dios gipadayag sa tulo ka managlahi nga personalidad sa Amahan, ang Anak nga si
Jesu-Kristo, ug ang Balaang Espiritu.
Ang Dios nga Amahan, si Jesu-Kristo, ug ang Espiritu Santo gihulagway diha sa Biblia sa
mga pulong sa ilang kinaiyahan. Kon kita maghisgot sa "kinaiyahan" atong gipasabot ang
sukaranan nga mga hiyas nga naghulagway sa Dios. Kini nga mga hiyas nailhan usab nga
"mga kinaiya" nga nagpasabot sa "mga pamatasan."
Ang Biblia nagpadayag nga ang Dios...
TULO KA PERSONA:
Ang Dios adunay tulo ka persona. Kini nagpasabot nga siya adunay tulo ka managlahi nga
mga personalidad, apan siya usa ka Dios:
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Magpatalinghug ka, Oh Israel: Si Jehova nga atong Dios, maoy usa lamang nga
Jehova; (Deuteronomio 6: 4)
Ang tulo ka persona sa Trinidad sa Dios gitawag nga Dios ang Amahan, si Jesu-Kristo ang
Anak, ug ang Balaang Espiritu. Adunay ubay-ubay nga mga Kasulatan nga nagapamatuod
niining tulo ka kinaiyahan sa Dios. Sa dihang si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista sa Suba
sa Jordan, ang Dios namulong ug mikunsad ang Espiritu Santo:
Ug si Jesus, sa dihang siya gibautismohan, mihaw-as gilayon gikan sa tubig;
ug, ania karon, ang mga langit nabuksan ngadto kaniya, ug iyang nakita ang
Espiritu sa Dios nga mikunsad sama sa usa ka salampati, ug mianha sa ibabaw
kaniya;
Ug ania karon usa ka tingog gikan sa langit, nga nagaingon: Kini mao ang akong
Anak nga hinigugma, nga kaniya ako adunay kalipay. (Mateo 3: 16-17)
Sa wala pa mobalik sa Langit human sa iyang pagministeryo dinhi sa yuta, si Jesus naghisgot
sa Balaang Espiritu gikan sa Dios:
Apan sa diha nga ang Maglilipay moabot, nga akong ipadala kaninyo gikan sa
Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran, nga gikan sa Amahan, siya mohatag ug
pagpamatuod kanako. (Juan 15:26)
Si Apostol Pedro naghisgot sa tulo ka persona sa Dios:
Kong kamo gipasipalahan tungod sa ngalan ni Kristo, mga bulahan kamo;
kay ang Espiritu sa himaya ug sa Dios anaa sa ibabaw ninyo: sa ilang bahin
siya gipamulongan ug dautan, apan sa imong bahin siya pagahimayaon.
(I Pedro 4:14)
Si Apostol Pablo naghisgot sa Trinidad sa iyang mga sinulat:
Kay ang Kasugoan sa Espiritu sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus maoy
naghimo kanako nga gawasnon gikan sa kasugoan sa sala ug sa kamatayon.
Kay unsa ang wala mahimo sa Kasugoan, tungod sa iyang pagkaluya pinaagi
sa unod, ang Dios nagpadala sa iyang kaugalingong Anak, diha sa dagway sa
unod nga makasasala, ug tungod sa sala, naghukom sa silot sa sala diha sa unod.
(Roma 8: 2-3)
Ang gracia ni Ginoong Jesu-Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang pagpakigambit sa Espiritu Santo, magauban kaninyong tanan. (II Corinto 13:14)
Kay pinaagi kaniya [ang Anak] ang usag usa kanato may pultahan diha sa usa
ka Espiritu ngadto sa Amahan. (Efeso 2:18)
Ang libro sa Mga Buhat nagpamatuod usab sa tulo ka persona nga kinaiyahan sa Dios:
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Busa sa gibayaw siya sa tuong kamot sa Dios, ug sa nakadawat sa Amahan sa
saad sa Espiritu Santo, iyang gibubo kini, nga ginatan-aw ug ginapatalinghugan
ninyo karon. (Mga Buhat 2:33)
MAHANGTURON:
Ang Trinidad sa Dios mahangturon walay sinugdanan ug walay katapusan:
Ginoo, ikaw mao ang among dapit-nga-puloy-anan sa tanang mga kaliwatan.
Sa wala pa patunghaa ang mga kabukiran, kun ang yuta ug ang kalibutan nga
imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw
mao ang Dios sa gihapon. (Salmo 90: 1-2)
Ug nagtanom si Abraham ug usa ka kahoy nga Sambag sa Beer-seba, ug didto
nagsangpit siya sa ngalan ni Jehova, Dios nga walay katapusan. (Genesis 21:33)
Ang walay katapusan nga kinaiyahan sa Dios mahimong ihulagway sa usa ka lingin. Ang
lingin walay makita nga sinugdanan o katapusan nga mga puntos, apan kini naglungtad:

Ang Mahangturong Kinaiyahan sa Dios
ESPIRITU:
Ang Dios usa ka espiritu. Kini nagkahulogan nga siya walay unod ug dugo ug busa dili
makita sa natural nga mga mata sa tawo:
Ang Dios Espiritu man: ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan magsimba
kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. (Juan 4:24)
LABAW’NG HALANGDON:
Ang Dios maoy labaw’ng halangdon (labing dako) nga gahum sa tibook uniberso. Basaha sa
Efeso l ug Roma 9.
ANAA SA TANANG DAPIT:
Kini nagpasabot nga ang Dios anaa sa tanang dapit:
Kay ang mga mata ni Jehova nagadalagan ngadto-nganhi sa tibook yuta,
(II Cronicas 16: 9)
Ang mga mata ni Jehova anaa sa tanang dapit, nga nagabantay ibabaw sa
dautan ug sa maayo. (Proverbio 15: 3)
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Asa ba ako paingon gikan sa imong Espiritu? Kun asa ba ako mokalagiw gikan
sa imong presencia?
Kon ako mosaka ngadto sa Langit, ikaw atua didto: kon pagabuhaton ko ang
akong higdaanan sa Sheol, ania karon, ikaw atua didto. (Salmo 139: 7-8)
NAHIBALO SA TANAN:
Kini nagpasabot nga ang Dios nasayud sa tanan nga mga butang:
... Nahibaloan nimo kini sa hingpit. (Salmo 139: 4)
... Ang Dios mas labaw pa kay sa atong kasingkasing, ug nahibalo sa tanang mga
butang. (I Juan 3:20)
... Apan ang tanang mga butang hubo ug binuksan sa mga mata niadtong atong
pagahatagan ug kwenta. (Mga Hebreohanon 4:13)
MAKAGAGAHUM SA TANAN:
Kini nagpasabot nga ang Dios gamhanan kaayo:
... Ako mao ang Labing Makagagahum nga Dios ... (Genesis 17: 1)
... Sa Dios mahimo ang tanan nga mga butang. (Mateo 19:26)
... Kay ang Ginoong Dios nga makagagahum sa tanan naghari. (Pinadayag 19: 6)
Ang Dios nagsulti sa makausa; sa makaduha ako nakadungog niini; kana nga
gahum iya man sa Dios. (Salmo 62:11)
DILI MABALHIN:
Ang Dios walay pagkausab sa iyang pagkatawo, kinaiyahan, katuyoan, o mga plano nga
gihunahuna:
Kay ako si Jehova, walay pagkabalhin... (Malaquias 3: 6)
Si Jesu-Kristo mao sa gihapon, kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan.
(Mga Hebreohanon 13: 8)
BALAAN:
Ang Dios walay sala, hingpit nga putli:
... Kamo mahimong balaan: kay ako si Jehova nga inyong Dios balaan.
(Levitico 19: 2)
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MATARUNG:
Ang Dios maayo ug walay pinalabi sa paghukom:
... Usa ka Dios sa kamatuoran ug walay sala, matarung ug matul-id siya.
(Deuteronomio 32: 4)
MATINUD-ANON:
Ang Dios nagatuman sa iyang mga saad ug hingpit nga kasaligan.
... Siya nagpabilin nga matinud-anon: siya dili makalimud sa iyang kaugalingon.
(II Timoteo 2:13)
MAAYO:
Ang Dios maayo, mabination, ug nagtinguha sa inyong kaayohan:
Si Jehova maayo sa ngatanan; ug ang iyang mga malomong kalooy anaa sa
ibabaw sa tanan niyang mga buhat. (Salmo 145: 9)
MALOLOY-ON:
Ang Dios nagpakita ug kalooy sa makasasala nga katawhan:
... Si Jehova nga Dios, maloloy-on ug mapuanguron, mapainubsanon, ug dako
sa mahigugmaong kalolot ug kamatuoran. Nagatipig sa mahigugmaong kalolot
alang sa liboan... (Exodo 34: 6-7)
MAPUANGURON:
Ang Dios nagpakita sa dili takus nga kalolot sa makasasala nga tawo:
... Kay ako mapuangoron. (Exodo 22:27)
Si Jehova puno sa gracia ug kalooy; mahinay sa kasuko, ug dako sa mahigug
maong-kalolot. (Salmo 145: 8)
MAHIGUGMAON:
Ang Dios gugma:
Ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios; kay ang Dios gugma. (I Juan 4: 8)
MAALAM:
Ang Dios nagpakita sa lalum nga pagsabot ug kahibalo sa pag-ila.
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Si Jehova pinaagi sa kaalam mitukod sa yuta; pinaagi sa pagsabot iyang gitukod
ang kalangitan. (Proverbio 3:19)
WALAY KINUTUBAN:
Ang Dios dili ubos sa natural ug tawhanong mga limitasyon. Siya dili ubos sa mga limitasyon
sa kawanangan:
Apan matuod ba gayud nga ang Dios mopuyo sa yuta? Ania karon, ang langit
ug ang langit sa mga langit dili makaigo kanimo; unsa pa ka labing ubos kining
balay nga akong natukod. (I Mga Hari 8:27)
Siya dili ubos sa mga limitasyon sa panahon:
Si Jehova magahari hangtud sa kahangturan. (Exodo 15:18)
ANG DIOS AMAHAN
Ang Dios Amahan mao ang kumandante sa mga espirituhanong pwersa sa maayo nga misu
kol sa espirituhanong gahum sa dautan. Kini ang iyang espesyal nga katungdanan sa gingha
rian sa espirituhanong pakiggubat.
ASA ANG DIOS?
Kamo nahibalo nga ang Dios anaa sa tanan nga dapit, nga nagpasabot nga siya anaa bisan asa
sa uniberso. Ang trono sa Dios anaa sa usa ka dapit nga gitawag ug Langit apan siya usab
anaa sa tanang dapit.
Kini mao ang giingon ni Jehova: Ang langit mao ang akong trono, ug ang yuta
mao ang tumbanan sa akong mga tiil ... (Isaias 66: 1)
MGA NGALAN SA DIOS:
Ang Biblia naghatag sa ubang mga ngalan alang sa Dios nga nagpadayag sa iyang ministeryo
nganha kaninyo ingon nga kamo nakig-ambit niining dako nga espirituhanon nga panagbangi.
Ang mga ngalan sa Dios naglakip:
1.

Jehova: Nga nagkahulogan nga Ginoo. Ang Biblia naghiusa niini nga pulong uban sa
ubang mga ngalan sa Dios
Jehova-Rapha:
Jehova-Nissi:
Jehova-Shalom:
Jehova-Ra'ah:
Jehova-Tsidkenu:
Jehova-Jireh:
Jehova-Shammah:

"Ang Ginoo nga nag-ayo":
"Ang Ginoo nga atong bandila":
"Ang Ginoo nga atong kalinaw":
"Ang Ginoo nga akong magbalantay":
"Ang Ginoo nga atong pagkamatarung":
"Ang Ginoo nga naghatag":
"Ang Ginoo mao ang didto":
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Exodo 15:26
Exodo 17: 8-15
Maghuhukom 6:24
Salmo 23: 1
Jeremias 23: 6
Genesis 22:14
Ezequiel 48:35

2. Elohim : Nagpasabot nga Dios ug gigamit bisan diin nga ang gipasabot sa mamugnaong
gahum sa Dios.
3. Amahan: Buhat 17:28; Juan 1: 12-13
4.

Adonai: Nagpasabot nga Ginoo o Agalon: Exodo 23:17; Isaias 10: 16,33

5. El: Kini sagad nga gigamit uban sa laing mga pulong alang sa Dios:
El Shaddai:

"Ang Dios igo alang sa mga panginahanglan
sa iyang mga katawhan":
Exodo 6: 3
"Ang Dios nga walay katapusan":
Genesis 21:33
"Labing Hataas nga Dios, labaw sa tanang
uban nga mga dios":
Genesis 14: 18-20

Elolam:
El Elyon:

6. Yahweh: Sa Hebreohanong pinulongan diin ang Daang Tugon gisulat, ang pulong
"Yahweh" nagpasabot ug Dios. Kini nga pulong gilangkit sa laing mga pulong sa
pagpadayag sa dugang nga kinaiya sa Dios. Ang Dios gitawag nga:
-Yahweh Jireh:
-Yahweh Nissi:
-Yahweh Shalom:
-Yahweh Sabbaoth:
-Yahweh Maccaddeshcem:
-Yahweh Rohi:
-Yahweh Tsidkenu:
-Yahweh Shammah:
-Yahweh Elohim:
-Quadosh Israel:

"Ang Ginoo mohatag":
"Ang Ginoo mao ang akong bandila":
"Ang Ginoo mao ang kalinaw":
"Ang Ginoo sa mga panon":
"Ang Ginoo nga imong Tigbalaan":

Genesis 22:14
Exodo 17:15
Maghuhukom 6:24
I Samuel 1: 3
Exodo 31:13

"Ang Ginoo ... akong magbalantay":
"Ang Ginoo nga atong pagkamatarung":
"Ang Ginoo mao ang didto":
"Ang Ginoo, ang Dios sa Israel":
"Ang Usa nga Balaan sa Israel":

Salmo 23: 1
Jeremias 23: 6
Ezequiel 48:35
Maghuhukom 5: 3
Isaias 1: 4

7. Ang Ginoo sa mga Panon: Sa Bibliyanhong rekord, kining nagkalainlaing ngalan sa
Dios gigamit sa paghangyo sa Dios sa paglihok sa piho nga paagi alang sa iyang kataw
han. Pananglitan, ang ngalang Jehova-Rapha nga nagkahulogan nga "ang Ginoo nga
nagaayo," gigamit sa pagpangita ug kaayohan.
Ang espesipikong ngalan sa Dios nga kinahanglan gamiton sa espirituhanong pakiggubat
mao ang "Yahweh Sabbaoth" nga gihubad nga "ang Ginoo sa mga panon" sa King James
nga bersyon sa Biblia. Kon inyong tawgon ang maong ngalan sa pakiggubat, ang gubat
iya sa Ginoo ug ang tanang panon sa Langit motabang kanimo.
ANG DIOS ANAK, JESU-KRISTO
Ang Dios Anak, si Jesu-Kristo, naghiusa sa diosnon ug tawhanon nga kinaiya sa usa ka
panaghiusa. Ang Dios nga Amahan nagpadala kang Jesu-Kristo sa yuta sa tawhanong porma
samtang nagpabilin ang iyang balaang kinaiya. Si Jesus gipadala sa Dios sa yuta aron ang
tawo mapasaylo gikan sa sala:
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Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga iyang gihatag ang iyang bug
tong Anak, aron ang tanan nga motoo kaniya dili malaglag, kondili adunay
kinabuhing dayon.
Kay ang Dios wala magpaanhi sa iyang Anak sa kalibutan, aron ang kalibutan
iyang pagahukman sa silot; kondili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya.
Ang motoo kaniya dili pagahukman sa silot; apan ang dili motoo kaniya ginahuk
man na sa silot, kay siya wala motoo sa ngalan sa bugtong nga Anak sa Dios
(Juan 3: 16-18)
Ang sugilanon ni Jesus nasulat sa Biblia sa mga libro sa Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan. Kini
nga mga libro naghatag sa usa ka detalyado nga rekord sa pagkatawo, kinabuhi, kamatayon,
pagkabanhaw, pagtulon-an, ug pangalagad ni Jesu-Kristo.
Ingon nga kabahin sa plano sa Dios, si Jesus mianhi sa yuta sa tawhanong dagway, nangala
gad sa mga tawo, namatay alang sa mga sala sa tawo, nabanhaw gikan sa mga patay, ug gisu
go ang iyang mga sumusunod sa pagdala sa Ebanghelyo ngadto sa mga nasud sa kalibutan.
ASA SI JESUS?
Pagkahuman sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, nagpakita si Jesus sa daghang mga
tawo, gisugo ang iyang mga sumusunod, ug dayon mibalik sa Langit. Apan hinumdomi ...
bisan pa siya anaa sa Langit siya sa gihapon anaa sa tanang dapit ... Ang iyang presensya
anaa bisan asa.
ESPESYAL NGA MGA GIMBUHATON:
Ang espesyal nga mga gimbuhaton ni Jesus nga may kalabutan sa espirituhanong pakiggubat
naglakip sa mosunod:
1. Pagtubos sa tawo gikan sa sala: Pinaagi sa kamatayon ni Jesu-Kristo nga kamo napahiga
was gikan sa pagkaulipon sa sala diin ang kaaway naglit-ag kaninyo:
Kay kadtong nagdaug sa tawo, kini magadala kaniya ngadto sa kaulipnan...
(II Pedro 2:19)
Nga ang mga binuhat gayud usab mangaluwas gikan sa pagkaulipon sa pagkama
dunoton ngadto sa kagawasan sa himaya sa mga anak sa Dios. (Roma 8:21)
Busa, barug nga malig-on diha sa kagawasan diin si Kristo naghimo kanato nga
gawasnon, ug dili na magpasangon pag-usab sa yugo sa pagkaulipon.
(Galacia 5: 1)
2. Ang awtoridad batok sa pwersa sa dautan: Kamo magtuon niini nga detalyado sa ulahi
niini nga kurso. Ang kamatayon ni Jesus wala lamang nagpagawas sa katawhan gikan sa
sala, kondili miresulta usab sa kadaugan ibabaw sa mga pwersa sa dautan. Tungod niini,
kamo adunay awtoridad sa kaaway:
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Ug gitigom niya ang napulo ug duha ka mga tinun-an, ug iyang gihatagan sila ug
gahum ug pagbulot-an ibabaw sa tanang mga yawa, ug sa pag-ayo sa mga sakit.
(Lucas 9: 1)
3. Paglaglag sa mga buhat sa Yawa:
... Tungod niini nga katuyoan gipadayag ang Anak sa Dios, aron iyang malaglag
ang mga buhat sa Yawa. (I Juan 3: 8)
4. Pagpangamuyo alang sa mga magtotoo: Sa Langit si Jesus anaa sa tuo nga kamot sa Dios
nga Amahan nga nagapangamuyo alang sa mga magtotoo nga nakigbahin sa espirituha
nong pakiggubat. Kini nagpasabot nga siya nakigsulti sa Amahan alang kaninyo:
... Si Kristo ang namatay, labi pa gayud, ang gibanhaw gikan sa mga minatay,
ang atua usab sa tuong kamot sa Dios, nga mao usab ang nagapangamuyo alang
kanato. (Roma 8:34)
ANG MGA NGALAN NI JESUS:
Ang ngalan nga "Jesus" nagkahulogan sa "Manluluwas o tigpalingkawas" (Mateo 1:21). Ang
ngalan nga "Kristo" nagkahulogan sa "dinihogan" (Juan 4: 25-26). Ang dugang nga mga ngalan nga gihatag kang Jesu-Kristo sa Biblia naglakip sa mosunod:
Manlalaban
Labing Gamhanan
Alpha ug Omega
Amen
Karaang mga Adlaw
Mag-uugmad / Magtatapos sa atong Pagtoo
Tinubdan sa Mahangturong Kaluwasan
Gipanganak sa Dios
Hinigugma
Sanga
Tinapay sa Kinabuhi
Kahayag ug Bitoon sa Kabuntagon
Kapitan sa mga Panon sa Ginoo
Ang Anak sa Panday
Pangulong bato sa pamag-ang
Hepe sa Napulo ka Liboan
Kristo
Magtatambag
Manluluwas
Pultahan
Pinili
Emmanuel
Kinabuhing Dayon
Matinud-anon ug Tinuod
Matinud-anong Saksi
Unang Gipanganak
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I Juan 2:1
Pinadayag 1:8
Pinadayag 21:6
Pinadayag 3:14
Daniel 7:9
Hebreohanon 12:2
Hebreohanon 5:9
I Juan 5:18
Efeso 1:6
Zacarias 3:8
Juan 6:48
Pinadayag 22:16
Josue 5:15
Mateo 13:55
I Pedro 2:6
Awit ni Salomon 5:10
Juan1:41
Isaias 9:6
Roma 11:26
Juan 10:9
Isaias 42:1
Mateo 1:23
I Juan 1:20
Pinadayag 19:11
Pinadayag 1:5

Una ug Katapusan
Mahimayaon nga Ginoo
Dakong Labaw’ng Sacerdote
Ulo sa Lawas
Pangulo sa tanang butang
Ang pangulong bato
Manununod sa tanang butang
Balaan sa Israel
Paglaum sa Himaya
Ako Mao
Larawan sa Dili Makita nga Dios
Jesu-Kristo Atong Ginoo
Hari sa Himaya
Kordero sa Dios
Kahayag sa Kalibutan
Liryo sa mga kawalogan
Buhi nga Tinapay
Ginoong Dios nga Labing Gamhanan
Ginoo sa Tanan
Ginoo nga Atong Pagkamatarung
Gugma
Tawo sa mga Kaguol
Magtutudlo
Mesias
Labing Balaan
Nazareno
Maalamon nga Dios lamang
Ang among Pasko
Mananambal
Principe sa Kalinaw
Halad sa pagpasig-uli
Manunubos
Pagkabanhaw
Matarung nga Alagad
Bato
Gamut ni Isai
Rosas sa Saron
Manluluwas sa Kalibutan
Binhi ni David
Binhi sa Babaye
Magbalantay
Anak sa Dios
Anak sa Tawo
Anak ni Maria
Bato
Adlaw sa Pagkamatarung
Sigurado nga Pundasyon
Magtutudlo
Kamatuoran

Pinadayag 22:13
Isaias 33:21
Hebreohanon 4:14
Colosas 1:18
Efeso 1:22
Salmo 118:22
Hebreohanon 1:2
Isaias 41:14
Colosas 1:27
Juan 8:12
Colosas 1:15
Roma 1:3
Salmo 24:7
Juan 1:29
Juan 8:12
Awit ni Salomon 2:1
Juan 6:51
Pinadayag 4:8
Buhat 10:36
Jeremias 23:6
1 Juan 4: 8
Isaias 53: 3
Mateo 23:10
Daniel 9:25
Daniel 9:24
Mateo 2:23
1 Timoteo 1:17
1 Corinto 5: 7
Lucas 4:23
Isaias 9: 6
Roma 3:25
Isaias 59:20
Juan 11:25
Isaias 53:11
1 Corinto 10: 4
Isaias 11:10
Awit ni Salomon 2: 1
1 Juan 4:14
Juan 7:42
Genesis 3:15
Juan 10:11
Roma 1: 4
Mga Buhat 7:56
Marcos 6: 3
Mateo 21:42
Malaquias 4: 2
Isaias 28:16
Juan 3: 2
Juan 14: 6
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Dili Mahulagway nga Gasa
Punoan sa parras
Dalan
Kahibulongan
Pulong
Pulong sa Dios

1 Corinto 9:15
Juan 15: 1
Juan 14: 6
Isaias 9: 6
Juan 1:14
Pinadayag 19:13

DIOS ANG BALAANG ESPIRITU
Ang Balaang Espiritu kabahin sa tulo ka persona nga kinaiyahan sa Dios, apan ang Balaang
Espiritu usab adunay indibiduwal nga persona. Ang hilisgutan sa Balaang Espiritu dako
kaayo nga ang tibook kurso nga nag-ulohang "Ang Ministeryo Sa Balaang Espiritu" gitanyag
sa Harvestime International Institute. Kini nga kurso girekomendar alang sa mas detalyado
nga pagtuon sa Balaang Espiritu.
ANG PERSONALIDAD SA BALAANG ESPIRITU
Ang Biblia nagpadayag nga ang Balaang Espiritu...
ADUNAY PANGHUNAHUNA:
Ug siya nga nagasusi sa mga kasingkasing, nakaila sa hunahuna sa Espiritu...
(Roma 8:27)
NAKASUSI SA TAWHANONG HUNAHUNA:
Apan ang Dios gipadayag nganhi kanato pinaagi sa iyang Espiritu; kay ang
Espiritu nagasusi sa tanan nga mga butang, bisan pa sa halalum nga mga
butang sa Dios. (I Mga Taga Corinto 2:10)
ADUNAY KABUBUT-ON:
Apan kining tanan nga mga butang ginabuhat sa usa ug sa mao ra nga Espiritu,
nga ginapanghatag niya sa tagsatagsa sumala sa iyang kabubut-on.
(I Mga Taga Corinto 12:11)
Ang kabubut-on sa Balaang Espiritu naggiya sa mga magtotoo sa pagdumili sa pipila ka mga
lihok:
Ug sa paglatas nila sa kayutaan sa Frigia ug sa Galacia, ug sa gidid-an sila sa
Espiritu Santo sa pagmantala sa pulong didto sa Asia,
Ug sa pag-abot nila sa Misia, naninguha sila sa pag-adto sa Bitinia; apan wala
sila tugoti sa Espiritu. (Mga Buhat 16: 6-7)
Ang kabubut-on sa Balaang Espiritu naggiya usab sa mga magtotoo pinaagi sa paghatag ug
pagtugot:
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Ug gilayon sa hingkit-an niya ang panan-awon, gipaninguha namo ang pagadto sa Macedonia, kay gisabot namo nga gitawag kami sa Dios aron igaman
tala namo ang Maayong Balita ngadto kanila. (Buhat 16:10)
MOSULTI:
Ug ang Espiritu miingon kang Felipe: Dumuol ka ug kumuyog ka niana nga
calesa. (Buhat 8:29)
NAHIGUGMA:
Karon ginapangamuyo ko kaninyo, mga igsoon, pinaagi sa atong Ginoong JesuKristo, ug alang sa gugma sa Espiritu, nga magpanlimbasug kamo sa tingob
uban kanako sa inyong mga pag-ampo sa Dios alang kanako. (Roma 15:30)
NANGAMUYO:
Ang Balaang Espiritu mao ang tigpataliwala (nag-ampo) alang sa mga magtotoo.
Ug sa maong pagkaagi ang Espiritu nagatabang usab sa atong mga kaluyahon;
kay kita dili mahibalo nga moampo ingon sa atong gikinahanglan; apan ang
Espiritu sa iyang kaugalingon nangamuyo alang kanato uban sa pag-agulo nga
dili arang malitok sa pulong [masulti]. (Roma 8:26)
Gikan niini nga listahan sa personal nga mga kinaiya kamo makaila gilayon sa kamahinungda
non sa mga gimbuhaton sa Balaang Espiritu sa espirituhanong pakiggubat. Ang Espiritu Santo naggiya sa inyong pakiggubat. Siya magpadayag ug espirituhanong mga butang nga dili
mailhan sa natural nga paagi. Ang Espiritu Santo nagsulti sa kabubut-on ug mga pulong sa
Dios nganha kaninyo. Siya nagapangamuyo usab alang kaninyo samtang kamo miapil sa
espirituhanong mga gubat.
BAUTISMO SA BALAANG ESPIRITU:
Adunay usa ka espirituhanon nga kasinatian nga gitawag ug bautismo sa Balaang Espiritu
nga naglangkob sa ilhanan sa pagsulti sa laing mga pinulongan (Mga Buhat 2) ug ang ebi
densya sa gahum nga mahimong epektibo nga saksi sa Ebanghelyo (Mga Buhat 1: 8).
Aron magmalampuson sa espirituhanong pakiggubat, mahinungdanon nga makasinati kamo
sa bautismo sa Espiritu. Kini ang tinubdan sa gahum alang sa espirituhanong mga gubat. Ang
bautismo sa Balaang Espiritu gihisgutan sa kurso nga "Ang Ministeryo Sa Balaang Espiritu."
MGA GASA SA BALAANG ESPIRITU:
Ang Balaang Espiritu naghatag sa espesyal nga espirituhanong mga gasa ngadto sa mga mag
totoo. Kini nga mga gasa gihisgutan nga detalyado sa kurso sa Balaang Espiritu. Ang nagunang mga pakisayran nga naglista sa mga gasa sa Balaang Espiritu mao ang:
-Roma 12: 1-8
-I Corinto 12: 1-31

-Efeso 4: 1-16
-I Pedro 4: 7-11
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Ang mga gasa sa Balaang Espiritu gikinahanglan aron sa pagsangkap sa magtotoo alang sa
pagpakigbatok sa pwersa sa dautan. Ang mga gasa sa Balaang Espiritu naglakip sa mosunod:
Espesyal nga mga gasa aron sa pagsangkap sa katawhan sa Dios:
Mga Apostoles, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, mga magtutudlo.
Pagsulti nga mga gasa aron ipatin-aw ang kamatuoran sa Dios:
Pagpanagna, pagpanudlo, pagtambag, pulong sa kaalam, pulong sa kahibalo.
Pag-alagad nga mga gasa aron mahimo ang buhat sa Dios:
Pag-alagad, pagtabang, pagpangulo, pagdumala, paghatag, pagpakita sa kalooy, pag-ila sa
mga espiritu, pagtoo, pagkamaabiabihon.
Ilhanan nga mga gasa aron mapalig-on ang awtoridad sa Dios
Mga pinulongan, paghubad, milagro, pagpang-ayo.
BUNGA SA ESPIRITU SANTO:
Ang Espiritu Santo nagpalambo usab sa espirituhanong bunga sa kinabuhi sa magtotoo. Ang
"bunga sa Balaang Espiritu" nagtumong sa kinaiya sa Espiritu nga gipadayag sa kinabuhi sa
magtotoo, espirituhanon nga mga hiyas nga kinahanglan makita sa mga kinabuhi sa tanang
mga Kristohanon.
Ang mga gasa sa Espiritu Santo alang sa gahum. Ang bunga sa Espiritu Santo alang sa kinai
ya sa kinabuhi sa magtotoo. Kung wala ninyo mapalambo ang mga kinaiya nga sama kang
Kristo, kamo mahimong biktima sa mga pwersa sa dautan. Ang Espirituhanong bunga mao
ang ebidensya sa espirituhanon nga pagkahamtong. Sama sa bunga sa natural nga kalibutan,
usa kini ka produkto nga resulta sa proseso sa kinabuhi.
Adunay duha ka matang sa espirituhanong bunga. Adunay espirituhanong bunga sa pagpanga
nak:
Kamo wala magpili kanako, kondili ako ang nagpili kaninyo, ug nagtudlo
kaninyo, aron managpanglakaw kamo ug managpamunga, ug ang inyong
bunga magpadayon ... (Juan 15:16
Adunay sulodnon nga bunga sa mga hiyas nga sama kang Kristo. Kini nga mga hiyas hingpit
nga kaatbang sa unodnong kinaiya sa tawo:
Karon mahayag ang mga buhat sa unod, nga mao kini: pagpanapaw, pakighila
was, kahugaw, kaulag,
Pagsimba sa mga diosdios, lumay, mga pagdinumtanay, mga panagbingkil, mga
pangabugho, mga kaligutgut, mga panag-away, mga pagbahinbahin, mga
pagbulag,
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Mga kasina, mga pagpatay, mga paghuboghubog, mga hudyaka-bahakhak, ug
ang maingon niini; nga gipasidaan ko kaninyo kaniadto, ingon man usab sa
gisultihan ko kamo sa panahon nga nangagi, nga sila nga nagabuhat sa maong
mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios.
Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagka
mapuanguron, pagkamaayo, pagtoo,
Pagkaaghup, pagpugong sa kaugalingon; nga sa maong mga butang walay
Kasugoan nga kabatok. (Galacia 5: 19-23)
Bisan pa ang gahum sa unod napildi sa krus, ingon nga magtotoo kamo makasinati niini sa
sukod lamang nga inyong gibuhat diha sa pagtoo sa nahuman nga buhat ni Jesus. Busa, aron
mahimo nga epektibo sa pagdumili sa gahum sa makasasala nga kinaiya sa unod, gikinahang
lan nga inyong palamboon o "isul-ob" ang bunga sa Balaang Espiritu.
DIIN ANG BALAANG ESPIRITU?
Si Jesus nagsaad sa iyang mga sumusunod nga sa iyang pagbalik sa Langit iyang ipadala ang
Espiritu Santo sa yuta aron sa paghupay kanila:
Ug ako magaampo sa Amahan, ug siya mohatag kaninyo ug laing Maglilipay,
aron siya magpabilin uban kaninyo sa walay katapusan;
Bisan ang Espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang kalibutan dili makadawat,
tungod kay kini dili makakita kaniya, ni makaila kaniya; apan kamo nakaila
kaniya; kay siya nagapuyo uban kaninyo, ug anha kaninyo. (Juan 14: 16-17)
Usa sa mga nag-unang gimbuhaton sa Balaang Espiritu mao ang pagdani sa pagtagad ngadto
kang Jesu-Kristo:
Apan sa diha nga ang Maglilipay moabot, nga akong ipadala kaninyo gikan sa
Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran, nga gikan sa Amahan, siya mohatag ug
pagpamatuod kanako. (Juan 15:26)
Ang Dios Espiritu Santo, sa espiritu nga porma ug dili makita sa natural nga mga mata sa
tawo, diha sa kalibutan karon. Siya aktibo sa pagkombinsir sa mga tawo sa sala, pagdani sa
mga tawo ngadto kang Jesu-Kristo, sa pagsangkap sa mga magtotoo sa gahum alang sa espi
rituhanong pakiggubat, paggiya kanila, ug pagpamatuod mahitungod kang Jesus.
Ang Balaang Espiritu nag-alagad sa daghan nga mga paagi sa kalibutan. Gihisgutan kini sa
detalye sa Harvestime International Institute sa kurso nga nag-ulohang "Ministeryo sa Balaang Espiritu."
PAGKASENSITIBO SA BALAANG ESPIRITU
Ang Balaan nga Espiritu adunay sensitibo nga kinaiya. Kini nagpasabot nga siya adunay mga
pagbati nga maapektohan sa mga lihok sa tawo.
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Tungod sa sensitibo nga kinaiya sa Balaang Espiritu, ang Biblia nagpasidaan nga dili kita mamakak sa Balaang Espiritu (Mga Buhat 5: 3-4), mosukol sa Espiritu (Mga Buhat 7:51), mopa
long sa Espiritu (I Mga Taga Tesalonica 5:19), mopasubo sa Espiritu (Salmo 78:40 ug Efeso
4:30), mo-insulto sa Espiritu (Mga Hebreohanon 6: 4-6), mopasipala sa Espiritu (Mateo 12:
31-32), o mosakit sa Espiritu (Isaias 63:10). Kini nga mga aksyon gihisgutan sa detalye sa
kurso sa Harvestime International Institute nga "Ministeryo Sa Balaang Espiritu."
Importante nga kamo dili makapasuko sa sensitibo nga kinaiya sa Balaang Espiritu. Kon ang
Balaang Espiritu masilo sa inyong mga lihok siya mobiya sa iyang presensya. Kamo dili
makahimo sa epektibo nga espirituhanong pakiggubat nga walay gahum sa Balaang Espiritu.
MGA TITULO SA BALAANG ESPIRITU:
Adunay daghang mga titulo nga gigamit sa Biblia sa paghulagway sa Balaang Espiritu. Ang
titulo usa ka mahulagwayong hugpong sa mga pulong nga nagpatin-aw sa posisyon ug / o
katungdanan sa usa ka tawo. Importante nga mahibaloan ninyo ang buluhaton sa Balaang
Espiritu samtang mosulod kamo sa espirituhanong pakiggubat. Tan-awa ang mosunod nga
mga pakisayran sa inyong Biblia aron tun-an ang mga titulo nga gihatag sa Balaang Espiritu.
Ang Balaang Espiritu gitawag:
Ang Espiritu sa Dios:
Ang Espiritu ni Kristo:
Ang Mahangturong Espiritu:
Ang Espiritu sa Kamatuoran:
Ang Espiritu sa Gracia:
Ang Espiritu sa Kinabuhi:
Ang Espiritu sa Himaya:
Ang Espiritu sa Kaalam ug Pinadayag:
Ang Maglilipay:
Ang Espiritu sa Saad:
Ang Espiritu sa Pagkabalaan:
Ang Espiritu sa Pagtoo:
Ang Espiritu sa Pagsagop:

I Corinto 3:16
Roma 8: 9
Hebreohanon 9:14
Juan 16:13
Hebreohanon 10:29
Roma 8: 2
I Pedro 4:14
Efeso 1:17
Juan 14:26
Buhat 1: 4-5
Roma 1: 4
II Corinto 4:13
Roma 8:15

MGA SIMBOLO SA BALAANG ESPIRITU
Ang Biblia migamit sa pipila ka mga simbolo nga nagrepresentar sa Espiritu Santo. Ang usa
ka simbolo nagrepresentar sa usa ka butang. Ang usa ka simbolo adunay espesyal nga kahulo
gan. Ang mosunod maoy mga simbolo nga gigamit diha sa Biblia nga nagrepresentar sa Espi
ritu Santo:
Salampati:
Lana:
Tubig:
Silyo:
Hangin:
Kalayo:

Juan 1:32, Awit ni Solomon 6: 9
Lucas 4:18, Buhat 10:38; Hebreohanon 1: 9
Juan 7: 37-39; Isaias 44: 3
Efeso 1:13; 4:30; II Mga Taga Corinto 1:22
Juan 3: 8; Mga Buhat 2: 1-2
Exodo 3: 2; 13:21; Levitico 9:24; Buhat 2: 3
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Ang kahulogan sa matag usa niining mga simbolo sa Balaang Espiritu gipatin-aw sa kurso
nga "Ministeryo sa Balaang Espiritu."
KATINGBANAN
Niini nga kapitulo kamo nakakat-on sa Tulo ka persona nga kinaiyahan sa Dios ug nagtuon
mahitungod sa Dios Amahan, ang Anak nga si Jesu-Kristo, ug ang Espiritu Santo. Uban sa
ilang hiniusa nga katungdanan sa gingharian sa espirituhanong pakiggubat sila usa ka gamha
nang pwersa sa kaayohan sa uniberso.
Apan dili pa igo nga makaila sa espirituhanong pwersa sa maayo nga naglungtad. Ang Biblia
nag-ingon:
Ikaw nagatoo nga usa ra ang Dios; nagabuhat ka ug maayo: ang mga yawa
nagatoo usab ug nagakurog. (Santiago 2:19)
Ang espirituhanong pwersa sa dautan nagtoo sa Dios ug nahadlok kaniya, apan sila mga dautan gihapon. Ang yanong pagtoo sa Dios dili igo. Kinahanglan nga ilhon ninyo siya ingon
nga Ginoo sa inyong kinabuhi. Kinahanglan nga inyong dawaton ang sakripisyo ni Jesu-Kris
to alang sa inyong sala, maghinulsol, mangayo ug pasaylo, ug mahimong bag-ong binuhat
diha kang Kristo.
Wala pa ninyo nakompleto ang inyong pagtuon sa espirituhanong pwersa sa maayo. Ang
sunod nga kapitulo naghisgot sa gamhanan nga panon sa mga espiritu nga nailhan nga mga
manolonda ug naghulagway sa ilang katungdanan sa espirituhanong pakiggubat.
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INSPEKSYON
1.

Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.

Ilista ang espirituhanong pwersa sa maayo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Nganli ang tulo ka personalidad sa Trinidad sa Dios:

4.

Ang Dios

_________________________________________________________

Ang Dios,

___________

___________

Ang Dios

___________

___________

____________

Itingob ang espesyal nga katungdanan sa Dios sa gingharian sa espirituhanon nga
pakiggubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Itingob ang mga katungdanan ni Jesu-Kristo sa espirituhanong pakiggubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Itingob ang gimbuhaton sa Balaang Espiritu sa espirituhanong pakiggubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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7. Ang unang Kolum naglista sa pipila sa mga kinaiya sa Tulo ka Personas sa Dios. Ang
ikaduhang Kolum naglista sa mga kahulogan niini nga mga hiyas, apan dili kini anaa
sa hustong han-ay. Tan-awa ang matag hiyas sa unang kolum. Dayon pangitaa ang
husto nga kahulogan sa ikaduhang kolum. Isulat ang numero sa husto nga kahulogan
sa blanko nga gihatag. Ang una gihimo ingon nga panig-ingnan nga inyong sundan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

__h__
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Mahangturon
Labaw’ng Halangdon
Anaa sa tanang dapit
Balaan
Walay kinutuban
Dili mabalhin
Maayo
Espiritu

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

9. _____
10. _____
11. _____

Nasayud sa tanan
Makagagahum sa tanan
Matarung

i.
j.
k.

12. _____

Maloloy-on

l.

Walay unod ug dugo
Presente sa tanang dapit
Maayo, mapuanguron
Labing Hataas, Labaw’ng Gahum
Gamhanan sa tanan
Nahibalo sa tanang butang
Walay sala
Walay sinugdanan ug walay
katapusan
Dili mausab
Patas ug walay pinalabi sa paghukom
Nagpakita ug kalooy sa makasasala
nga katawhan
Dili ilalum sa natural nga mga
limitasyon

8. Unsa ang ngalan sa Dios nga inyong gamiton sa dihang magasulod sa espirituhanong
pakiggubat?
_________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Kon kamo nagtuon sa mga kurso sa Harvestime Institute sa ilang gisugyot nga han-ay,
kamo magtuon sa "Ang Ministeryo Sa Balaang Espiritu" pagkahuman niini nga kurso.
Ang unang kapitulo sa "Ang Ministeryo Sa Balaang Espiritu" naglakip sa usa ka latid
alang sa dugang nga pagtuon sa Dios nga Amahan ug sa Anak nga si Jesu-Kristo. Kon
wala kamo magpalista sa kompleto nga programa sa Institute, among gisugyot nga
mokuha kamo sa kurso sa Harvestime International Institute nga nag-ulohang "Ang
Ministeryo sa Balaang Espiritu" aron magtuon pagkahuman niini nga kurso.
2. Ang dugang nga pagtuon sa kinabuhi, pangalagad, ug mga pagtulon-an ni Jesu-Kristo
gihatag sa kurso sa Harvestime International Institute nga "Gingharianong Pagkina
buhi" ug "Pagtudlo nga mga Taktika."
3. Ang kurso sa Harvestime International Institute nga nag-ulohang "Mga Pundasyon Sa
Pagtoo" naghatag ug detalyado nga panudlo sa sukaranang mga doktrina sa Kristoha
non nga pagtoo. Kini nga kurso importante sa pag-angkon ug pagsabot sa espirituha
nong pwersa sa maayo. Kamo nakahuman na niini nga kurso kung inyong gitun-an
ang mga hilisgutan sa gisugyot nga han-ay. Kung dili, among isugyot nga kuhaon
ninyo kini nga kurso alang sa dugang nga pagtuon.
4. Anaa ba kamo karon sa usa ka espirituhanong gubat? Samtang kamo mag-ampo
mahitungod sa inyong problema, sugdi ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo sa mga
Panon.
5. Hunahunaa ang panagsangka nga giatubang ninyo sa pagkakaron ug tun-i pag-usab
ang gimbuhaton sa Dios nga Amahan, Jesu-Kristo, ug Balaang Espiritu sa pakiggu
bat. Sa unsa nga paagi ang Dios makatabang kaninyo sa inyong personal nga gubat?
Giunsa ni Jesus pagtabang kaninyo? Unsa ang buluhaton sa Balaang Espiritu sa
problema nga inyong giatubang?

52

KAPITULO 4
ANG ESPIRITUHANONG PWERSA SA MAAYONG:
MGA MANOLONDA
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:










Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Paghatag ug pakisayran nga nagpatin-aw kung unsa ang mga manolonda.
Pagsulti kung giunsa ang mga manolonda paglalang.
Pg-ila sa duha ka matang sa mga manolonda.
Pag-ila sa ilang buluhaton.
Pagtingob sa pagpangalagad sa mga manolonda sa espirituhanong pakiggubat.
Pag-ila sa mga hiyas sa mga manolonda.
Pag-ila sa nagkalainlaing klasipikasyon sa mga manolonda.
Paghatag ug pakisayran sa Kasulatan nga nagpatin-aw sa organisasyon sa panon sa
mga manolonda.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Ang manolonda ni Jehova magapahaluna sa paglibot sa mga nangahadlok
kaniya, ug magaluwas kanila. (Salmo 34: 7)
PASIUNA
Sa miagi nga kapitulo kamo nakakat-on mahitungod sa Trinidad sa Dios nga naglakip sa Dios
nga Amahan, Dios nga Anak nga si Jesu-Kristo, ug Dios nga Balaang Espiritu. Kamo naka
kat-on sa ilang gigikanan, mga hiyas, ug mga gimbuhaton sa espirituhanong pakiggubat.
Kini nga kapitulo nagpadayon sa pagtuon sa espirituhanong pwersa sa maayo. Kini nagpatinaw sa gigikanan, mga hiyas, gidak-on sa kalihokan, klasipikasyon, ug organisasyon sa mga
manolonda. Kini usab nagpatin-aw sa ilang pagpangalagad sa espirituhanong pakiggubat.
UNSA ANG MGA MANOLONDA?
Ang mga manolonda maoy mga espiritu nga nagaalagad nga gipadala sa Dios aron mobuhat
sa iyang kabubut-on:
Dili ba silang tanan mga espiritu nga mag-aalagad, nga gisugo tungod niadtong
mga manununod sa kaluwasan? (Mga Hebreohanon 1:14)
Ang titulo nga "manolonda" nagpasabot sa mensahero.
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ANG SINUGDANAN SA MGA MANOLONDA
Ang mga manolonda gilalang sa Dios:
Dayegon ninyo siya, kamong tanang mga manolonda: Dayegon ninyo siya,
kamong tanang mga panon niya.
Ipapagdayeg kanila ang ngalan ni Jehova; kay siya nagsugo, ug sila nangahimo.
(Salmo 148: 2 ug 5)
Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang, diha sa langit ug dinhi sa
yuta, makita ug dili makita; bisan ang mga trono kun ang mga kaginoohan, kun
ang mga kapunoanan, kun ang mga kagamhanan; ang tanang mga butang
gipamuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. (Colosas 1:16.)
Ang tanang mga manolonda matarung ug balaan sa dihang sila una nga gibuhat. Sila nagsim
ba ug nag-alagad sa usa ka tinuod nga Dios. Sa ulahi, ang pipila sa mga manolonda misupak
batok sa Dios ug nawala ang ilang posisyon isip mga manolonda. Sila nahimong kabahin sa
pwersa sa dautan nga gitawag ug "mga demonyo."
Adunay duha karon ka matang sa mga manolonda: Maayong mga manolonda, nga mao ang
hilisgutan niini nga kapitulo, ug dautan nga mga manolonda (mga demonyo) nga pagahisgu
tan sa Kapitulo 6 niini nga kurso.
ANG ORGANISASYON SA MGA MANOLONDA
Ang maayong mga manolonda giorganisar sa Dios sa espesyal nga han-ay. Ang Biblia wala
nagpadayag sa mga detalye sa maong mando, apan gipakita niini ang organisasyon:
Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang, diha sa langit ug dinhi sa
yuta, makita ug dili makita; bisan ang mga trono kun ang mga kaginoohan, kun
ang mga kapunoanan, kun ang mga kagamhanan; ang tanang mga butang gipa
muhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. (Colosas 1:16; Tan-awa usab sa Mga
Taga - Efeso 3:10)
Ang organisasyon sa dili makita nga kalibutan gihulagway dinhi sa pulong nga trono, mga
kaginoohan, mga kapunoanan, ug mga kagamhanan. Kita wala gihatagan sa mga detalye niini
nga estruktura. Kamo makakat-on niini sa ulahi kung giunsa ni Satanas pagsundog niini nga
organisasyon sa iyang kaugalingong estruktura sa dautan nga mga pwersa.
ANG KLASIPIKASYON SA MGA MANOLONDA
Adunay literal nga panon sa mga manolonda (Lucas 2: 13-15) kinsa klaro nga giklasipikar
sumala sa ilang mga katungdanan. Kini ang nag-unang mga klasipikasyon sa mga anghel:
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MGA MENSAHERO:
Kini nga matang sa mga anghel mao ang labing dako sa gidaghanon. Kini ang mga anghel
nga naglangkob sa dili maihap nga grupo, nga gihulagway ni Daniel (Daniel 7:10), nga nag
patuman sa kabubut-on sa Dios sa Langit ug sa yuta. Kini ang grupo nga kasagarang may
kalabutan sa magtotoo sa mga bahin sa espirituhanong pakiggubat. Sila ang naghubad sa
kabubut-on sa Dios, nagpanalipod, naghatag ug giya, nagdala sa tubag sa pag-ampo, nagpa
hibalo, nagpasidaan, nagtudlo, nagdala sa paghukom, nagdasig, nagpaluyo, nagluwas, ug
nagpataliwala alang sa mga magtotoo.
PINILI NGA MGA MANOLONDA:
Usa lamang ang gihisgutan sa pinili nga mga manolonda sa I Timoteo 5:21. Walay dugang
nga impormasyon nga gihatag mahitungod niini nga grupo.
QUERUBIN:
Kini nga klasipikasyon sa mga manolonda unang nahisgutan sa Genesis 3:24. Sila usab gihis
gutan ingon nga kabahin sa arca sa pakigsaad (Exodo 25: 18-22). Si Ezequiel naghisgot niini
nga mga binuhat ug naghulagway niini nga adunay upat ka mga pagpakita; ang nawong sa
usa ka leon, ang nawong sa usa ka toro, ang nawong sa tawo, ug ang nawong sa agila (Eze
quiel 1: 3-28; 10:22). Kini nga simbolo sa mga querubin nagsugyot nga sila ang buhing nila
lang nga naglibot sa trono sa Dios sa Pinadayag 4: 6. Sila mao ang pinakataas nga han-ay sa
mga anghel, ang mga tigbantay sa Dios.
SERAFIN:
Kini nga grupo gihisgutan sa Isaias 6: 2, 6. Ang ilang posisyon anaa sa ibabaw sa trono sa
Dios sukwahi sa posisyon sa mga Querubin nga naglibot sa iyang trono. Ang katungdanan sa
mga manolonda daw mao ang paggiya sa Langit sa pagsimba sa Dios.
BUHING MGA BINUHAT:
Kini nga grupo sa mga anghel gihisgotan sa Pinadayag 4: 6, 8; 5: 6. Kini nga titulo nagpresen
tar niining mga anghel ingon nga nagpakita sa kahingpitan sa diosnong kinabuhi, kinsang
labaw nga pangalagad mao ang pagsimba sa Dios.
INDIBIDUWAL NGA MGA MANOLONDA
Dugang sa nagkalainlain nga matang sa mga manolonda, adunay pipila ka mga manolonda
nga gihisgutan nga adunay ngalan diha sa Biblia:
MIQUEL:
Si Miquel nga arkanghel gihisgutan sa ngalan sa Daniel 10: 13, 21; 12: 1; Judas 9; ug Pinada
yag 12: 7. Siya ang bugtong anghel nga gitawag nga arkanghel. Siya gihulagway ingon nga
nangulo sa kasundalohan sa mga anghel sa Pinadayag 12: 7 ug giingon nga principe sa kataw
han sa Israel sa Daniel 10: 13, 21; 12: 1.
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GABRIEL:
Ang kahulogan sa iyang ngalan mao ang "gamhanan." Siya gihisgutan sa Daniel 8:16; 9:21;
ug sa Lucas 1: 19, 26. Siya kanunay gisugo nga maghatod ug importante nga mensahe gikan
sa Dios. Si Gabriel ang naghubad sa panan-awon alang kang Daniel sa 8:16; 9:21 ug kinsa
nagpahibalo sa pagkatawo ni Juan ug ni Jesus Lucas 1: 19, 26.
ESPESYAL NGA MGA GRUPO SA MGA MANOLONDA:
Ang Biblia naghisgot usab sa espesyal nga grupo sa mga anghel nga naglakip sa:
Ang mga manolonda sa pito ka mga iglesia:
Upat ka mga manolonda nga nagpugong sa hangin:
Pito ka mga manolonda nga nagbarug sa atubangan sa Dios:
Pito ka mga manolonda nga nagdumala sa katapusang pito
ka mga katalagman:
Kaluhaan ug upat ka mga anciano (kini mahimo nga mga
manolonda nga nilalang):

Pinadayag 1:20
Pinadayag 1: 7
Pinadayag 8: 2
Pinadayag 15: 1,7
Pinadayag 4 ug 5

ANG MGA KINAIYAHAN SA MGA MANOLONDA
Kamo mohinumdum nga gikan sa katapusan nga kapitulo ang mga hiyas mao ang personal
nga mga kinaiya o mga pamatasan sa indibiduwal. Ang mga manolonda...
-Mga espiritu:
-Walay sekso:
-Dili mamatay:
-Adunay makita ug dili makita nga mga porma:
-Makapakita sa tawhanong panagway:
-Adunay mga emosyon:

Hebreohanon 1:14
Lucas 20: 34-36
Mateo 22: 28-30
Numeros 22: 22-35
Genesis 19: 1-22; 18: 2, 4, 8
Lucas 15: 1-10
(Mga anghel nga nagmaya).
-Mokaon:
Genesis 18: 8
-Mahimayaon nga mga nilalang:
Lucas 9:26
-Maalamon:
II Samuel 14:20
-Maaghup:
Jude 9
-Gamhanan:
Salmo 103: 20; II Pedro 2:11
-Dili kinahanglan nga mopahulay:
Pinadayag 4: 8
-Mobiyahe sa dili matala nga gikusgon:
Pinadayag 8:13; 9: 1
-Makasulti ug mga pinulongan:
I Corinto 13: 1
-Dili maihap:
Lucas 2:13; Hebreohanon 12:22;
Salmo 68:17; Marcos 1:13;
Pagpadayag 5:19
-Dili mamatay:
Lucas 20: 34-36
-Dili magminyo o manganak:
Lucas 20: 34-36
-Masulundon:
Salmo 103: 20
-Mga balaan:
Pinadayag 14:10; Marcos 8:38
-Adunay balaan nga pagtahud: Ang ilang pinakataas nga kalihokan mao ang pagsimba
sa Dios. Nehemias 9: 6; Mga Taga-Filipos 2: 9-11; Mga Hebreohanon 1: 6
56

ILANG HAWANAN SA MGA KALIHOKAN
Ang mga manolonda namuhat sa langit ug yuta. Ang tinubdan sa ilang gahum gihatag ug
gidumala sa Dios. Sila adunay dalan sa presensya sa Dios sa Langit:
... Sa Langit ang ilang mga manolonda kanunay nga nagatan-aw sa nawong sa
akong Amahan nga anaa sa Langit. (Mateo 18:10)
Sila usab aktibo sa yuta. Kini gipamatud-an sa nagkalainlain nga mga pagpangalagad ug dag
hang pagpakita sa mga manolonda ngadto sa mga tawo nga natala sa Biblia.
ANG MINISTERYO SA MGA MANOLONDA
Ang mga manolonda nangalagad sa daghang mga paagi sa langit ug sa yuta. Tan-awa ang
matag usa sa mosunod nga mga pakisayran sa inyong Biblia.Samtang kamo magtuon niini
nga mga bersikulo inyong masabtan ang kamahinungdanon sa mga manolonda sa espirituha
nong pakiggubat.
Ang ministeryo sa mga manolonda sa Langit naglakip:
-Pagsimba: Pinadayag 4: 8; 5: 11-12; Isaias 6: 3; Salmo 103: 20; 148: 1-2
-Pagbarug nga andam sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios: Salmo 103: 20-21
-Pagpangalagad sa mga diosnon nga nangamatay diha kang Kristo Jesus: Judas 9;
Lucas 16:22
-Pagrepresentar sa mga bata sa espesyal nga paagi: Mateo 18:10
-Pagkalipay alang niadtong midawat sa Ebanghelyo: Lucas 15:10
Ang ministeryo sa mga manolonda dinhi sa yuta naglakip:
-Pagmando sa mga nasud: Daniel 10
-Pagpangalagad sa mga magtotoo sa panahon sa pagsulay: Mateo 4:11
-Pagpalig-on sa mga magtotoo: Lucas 22:43
-Paghubad sa kabubut-on sa Dios alang sa mga tawo: Zacarias 1: 9; Daniel 7:16
-Pagpabalik sa mga magtotoo: Mga Buhat 8:26.
-Paghukom sa mga indibiduwal ug mga nasud: Mga Buhat 12:23; Genesis 19: 3; II
Samuel 24:16; Pinadayag 16: 1
-Pagdala ug mga tubag sa pag-ampo: Daniel 9: 21-22
-Pagpahayag: Lucas 1: 11-20; Mateo 1:20, 21
-Pagpasidaan: Mateo 2:13;
-Pagpanudlo: Mateo 28: 2-6; Mga Buhat 10: 3-6; Daniel 4: 13-17
-Pagdasig: Mga Buhat 27:23; Genesis 28:12
-Pagpadayag: Mga Buhat 7:53; Galacia 3:19; Mga Hebreohanon 2: 2; Daniel 9: 2127;
Pinadayag 1: 1
-Pagpabilin: Mateo 4:11; Lucas 22:43
-Pagtipig: Genesis 16: 7; 24: 7; Exodo 23:20; Pinadayag 7: 1
-Pagpanalipod: Salmo 91:11
-Pagpalingkawas: Numeros 20:16; Salmo 34: 7; Isaias 63: 9; Daniel 3:28; 6:22;
Genesis 48:16; Mateo 26:53; Mga Buhat 12: 1-19
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-Paglaglag: Mga Buhat 12: 20-23
-Pagpataliwala: Zacarias 1:12; Pinadayag 8: 3,4
Ang umaabot nga mga kalihokan sa mga manolonda maglakip sa:
-Pag-apil sa pagbalik ni Jesus: I Mga Taga Tesalonica 4:16
-Pagpundok sa mga pinili: Mateo 24:31
-Pagpasidaan ug pagwali sa panahon sa kagul-anan: Pinadayag 14: 6-9
-Paglain sa mga dautan gikan sa mga matarung: Mateo 13:39 ug 49
-Paggapos ni Satanas: Pinadayag 20
MGA MANOLONDA UG ESPIRITUHANONG PAKIGGUBAT
Ang mga mensaherong manolonda mao ang grupo nga kasagaran may kalabutan sa magtotoo
sa mga hitabo sa espirituhanong pakiggubat, Sila naghubad sa kabubut-on sa Dios, nanalipod,
naghatag ug giya, nagdala sa tubag sa pag-ampo, nagpahibalo, nagpasidaan, nagtudlo, nagda
la sa paghukom, nagdasig, nagpaluyo, nagpalingkawas, ug nagpataliwala alang sa mga mag
totoo diha sa gubat.
Daghang mga magtotoo wala makapahimulos sa tabang gikan sa mga anghel tungod kay sila
wala katudloi mahitungod sa ilang katungdanan sa espirituhanong pakiggubat. Sila "nagaala
gad nga mga espiritu" ug magaalagad alang kaninyo ingon man usab nganha kaninyo. Kamo
makapangayo sa Dios sa pagpadala sa mga anghel aron sa pagtabang kaninyo sa gubat. Si
Haring David naghimo niini. Siya nag-ampo...
Ug ang manolonda ni Jehova magaabog kanila ... Ang manolonda ni Jehova
magagukod kanila ... (Mga Salmo 35: 5-6)
Basaha ang mosunod nga mga asoy sa mga manolonda sa Biblia nga nakigbahin sa pakigaway batok sa kaaway: II Mga Hari 19:35; II Mga Cronicas 32:21; Isaias 37:36; Pinadayag
12: 7.
MAHINUNGDANONG MGA PASIDAAN
Ang mga manolonda balaan nga mga nilalang nga adunay importante nga mga ministeryo
alang sa mga magtotoo. Sila kabahin sa espirituhanong mga pwersa sa maayo sama sa
Trinidad sa Dios. Apan ang Biblia naghatag sa pipila ka mga pasidaan mahitungod sa mga
anghel:
AYAW SIMBAHA SILA:
Kamo dili mosimba sa mga manolonda:
Ayaw pagtugot nga may bisan kinsa nga magatikas kaninyo sa inyong ganti
pinaagi sa kinabubut-ong pagpaubos ug pagsimba sa mga manolonda, nga
nagabarug sa mga butang nga wala niya makita, nga sa walay hinungdan
nagpaburot sa iyang unodnong hunahuna.(Colosas 2:18)
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Ug ako nga si Juan maoy nakakita niining mga butanga, ug nakadungog kani
la. Ug sa pagkadungog ko ug pagkakita, miyaub ako sa pagsimba sa atubangan
sa mga tiil sa manolonda nga nagpakita kanako niining mga butanga.
Ug siya miingon kanako: Magmatngon ka nga dili magbuhat niana; ako masigka
ulipon nimo, ug sa imong mga igsoon nga mga manalagna, ug sa mga nagaban
tay sa pulong niining basahona; magsimba ka sa Dios. (Pinadayag 22: 8-9)
ISALIKAWAY ANG WALI SA MGA MANOLONDA NGA "LAING EBANGHEL
YO":
Ang pipila ka mga tawo nag-angkon nga nakakita sa mga anghel nga naghatag kanila sa usa
ka "bag-ong pinadayag" nga sukwahi sa sinulat nga Pulong sa Dios. Ang tibook relihiyosong
mga kalihokan gitukod sa maong bakak nga mga pagpadayag. Ang Biblia nagpasidaan:
Apan bisan pa kami, kun usa ka manolonda gikan sa langit, magwali kaninyo ug
lain nga Maayong Balita nga lahi kay sa among ginawali kaninyo, ipatunglo siya.
(Galacia 1: 8)
Kamo dili mamati sa tawo, sa anghel, o ni bisan kinsa nga tawo nga mogiya kaninyo nga suk
wahi sa Pulong sa Dios. Ingon sa inyong mahibaloan sa ulahi niini nga kurso, usa sa mga
nag-unang pamaagi ni Satanas mao ang panglimbong. Ang Biblia nagpasidaan:
Ug dili katingad-an; kay bisan pa gani si Satanas nagapakamanolonda sa
kahayag. (II Corinto 11:14)
AYAW PAKASUK-A ANG MGA MANOLONDA:
Basaha ang istorya ni Balaam diha sa Numeros 22, usa ka propeta kinsa naglihok sa pagkadili
masulundon sa Dios. Kamo makamatikod nga siya gisupak sa usa ka anghel sa Ginoo. Sa di
ha nga kamo masinupakon sa Dios, ang mga manolonda mahimong mobabag kaninyo. Kamo
makig-away sa gubat, apan dili kini pakiggubat batok sa kaaway. Pagbantay nga kamo dili
makapasuko sa mga manolonda sa Dios (Ecclesiastes 5: 1-6).
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INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Ang mga manolonda nagministeryo sa parehong _____________ ug______________
3. Sa unsang paagi naggikan ang mga manolonda?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Itingob ang ministeryo sa mga manolonda nga may kalabutan sa espirituhanong pakig
gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Ilista ang daghang mga hiyas sa mga manolonda nga inyong mahinumduman niini
nga kapitulo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Paghatag ug usa ka pakisayran sa Biblia nga nagpatin-aw kung unsa ang mga anghel.
____________________________________________________________________
7. Kini ba nga pahayag Tinuod o Sayop? Kamo dili mosimba sa mga manolonda. Ang
pahayag __________________.
8. Kini ba nga pahayag Tinuod o Sayop? Kon ang usa ka manolonda napakita ug nagpa
dayag sa usa ka butang nga wala mouyon sa sinulat nga Pulong sa Dios, kinahanglan
kamo mamati kaniya tungod kay siya direkta nga mensahero gikan sa Ginoo. Ang
pahayag ___________________.
.

60

9. Gamita ang mga pulong sa ubos aron makompleto ang mga parapo. Gamita ang matag
pulong sa makausa lang.
Mga mensahero
Pinili nga mga manolonda
Querubin
Serafin
Buhing mga Binuhat
_________________ Usa lamang ang reperensya nga gihatag niini nga grupo sa mga
manolonda (1 Timoteo 5:21) Walay dugang nga impormasyon
nga gihatag sa Biblia mahitungod niini nga grupo.
_________________ Kini nga grupo sa mga manolonda labing aktibo sa espirituha
non nga pakiggubat ug tingali naglakip sa kinadak-ang gidag
hanon sa mga manolonda
_________________ Kini nga grupo sa mga manolonda daw pinaka labaw nga hanay sa mga manolonda; mga magbalantay sa Dios. Sila naglibot
sa trono sa Dios. Ang ilang pinaka dako nga ministeryo mao
ang pagsimba sa Dios
________________ Ang ilang posisyon ibabaw sa trono sa Dios. Sila naggiya sa
langit sa pagsimba.
10. Adunay duha ka mga matang sa mga manolonda: Kini _________________ nga mga
manolonda ug mga___________________ nga mga manolonda nga gitawag usab nga
mga demonyo.
11. Unsa nga bersikulo ang nagpadayag nga ang Dios adunay usa ka organisasyon sa
nagkalainlaing matang sa mga anghel?
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Gamita ang mosunod nga latid aron tun-an ug dugang ang bahin sa mga anghel:
ANG MGA MANOLONDA SA DAANG TUGON:
Nagluwas kang Agar: Genesis 16: 7-12
Nagpahibalo sa pagkatawo ni Isaac: Genesis 18: 1-15
Nagpahibalo sa kalaglagan sa Sodoma: Genesis 18: 16-33
Naglaglag sa Sodoma ug nagluwas ni Lot: Genesis 19: 1-29
Nagpugong sa pagpatay kang Isaac: Genesis 22: 11-2
Nagbantay ni Jacob: Genesis 28:12; 31:11; 32: 1; 48:16
Nagsugo kang Moises: Exodo 3: 2
Nanguna sa Israel: Exodo 14:19; 23: 20-23; 32:34
Nag-organisar sa kasal ni Isaac ug Rebecca: Genesis 24: 7
Naghatag sa balaod, Mga Buhat 7:38; Galacia 3:19; Mga Hebreohanon 2: 2
Nagbadlong kang Balaam: Numeros 22: 31-35
Nagpakita ngadto kang Josue: Josue 5: 13-15
Nagbadlong sa Israel tungod sa pagsimba ug dios-dios: Mga Maghuhukom 2: 1-5
Nagsugo kang Gideon: Mga Maghuhukom 6: 11-40
Nagpahibalo sa pagkatawo ni Samson: Mga Maghuhukom 13
Nagsilot sa Israel: II Samuel 24: 16-17
Nagluwas kang Elias: I Mga Hari 19: 5-8
Naglibot kang Eliseo: II Mga Hari 6: 14-17
Nagluwas ni Daniel gikan sa mga leon: Daniel 6:22
Nagbuntog sa kasundalohan sa Asiria: II Mga Hari 19:35 ug Isaias 37:36
Nagkampo libot sa katawhan sa Dios: Salmo 34:7; 9 1:11
Nahisgutan kanunay ingon nga mga mensahero ngadto sa mga propeta gikan sa Dios.
ANG MGA MANOLONDA DIHA SA KINABUHI NI JESUS:
Nagpahibalo sa pagkatawo ni Juan: Lucas 1: 11-17
Nagnganlan kaniya: Lucas 1:13
Nagpahibalo sa pagkatawo ni Jesus ngadto kang Maria: Lucas 1: 26-37
Nagpahibalo sa pagkatawo ni Jesus ngadto kang Jose: Mateo 1: 20-21
Nagnganlan kang Jesus: Mateo 1:21
Nagpahibalo sa pagkatawo ni Jesus ngadto sa mga magbalantay sa carnero:
Lucas 2: 8-15
Nag-awit: Lucas 2: 13-14
Nagtultol sa pagkalagiw ngadto sa Ehipto: Mateo 2: 13,20
Nag-alagad kang Jesus sa iyang pagtintal: Mateo 4:11
Ningadto kang Jesus sa Gethsemane: Lucas 22:43
Nagligid sa bato sa iyang lubnganan: Mateo 28: 2
Nagpahibalo sa iyang pagkabanhaw: Mateo 28: 5-7
Nagrepresentar kaniya ngadto kang Maria Magdalena: Juan 20: 11-14
Mga manolonda misaka ngadto kaniya: Juan 1:51
Siya aduna untay napulog duha ka lehiyon sa mga anghel: Mateo 26:53
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Ang mga manolonda mouban kaniya inigbalik niya sa yuta: Mateo 25:31; 16:27;
Marcos 8:38; Lucas 9:26
Ang mga manolonda mao ang magaani: Mateo 13:39
Sila magtigom sa mga pinili: Mateo 24:31
Sila mobahin sa mga dautan gikan sa mga matarung: Mateo 13: 41, 49
Sila nagdala sa makililimos ngadto kang Abraham: Lucas 16:22
Sila nagmaya sa mga makasasala nga naghinulsol: Lucas 15:10
Sila nagrepresentar sa gagmay nga mga bata: Mateo 18:10
Siya mosugid sa iyang katawhan sa atubangan sa mga manolonda: Lucas 12: 8
Sila walay sekso ug dili mamatay: Lucas 20: 35-36
Ang Yawa adunay dautan nga mga manolonda: Mateo 25:41
ANG MGA MANOLONDA SA LIBRO SA MGA BUHAT:
Nagbukas sa mga pultahan sa bilanggoan: 5:19
Nagsugo kang Felipe ngadto sa Etiopianhon: 8:26
Nagsugo kang Cornelio sa pagpadala kang Pedro: Kapitulo 10
Nagluwas kang Pedro gikan sa bilanggoan: 12: 7-19
Nagpatay kang Herodes: 12:23
Nagbarug uban ni Pablo sa panahon sa bagyo: 27:23
Gihisgutan usab sa: 6:15; 7: 30, 35, 38, 53; 11:13; 23: 8-9
ANG MGA MANOLONDA SA EPISTOLA:
Pinili nga mga manolonda: I Timoteo 5:21
Ang mga manolonda nga dili maihap: Mga Hebreohanon 12:22
Mga manolonda nangalagad sa manununod sa kaluwasan: Mga Hebreohanon 1: 13-14
Ang mga manolonda mobalik uban ni Jesus: II Mga Taga Tesalonica 1: 7
Kita dili mosimba sa mga manolonda: Colosas 2:18
ANG MGA MANOLONDA SA LIBRO SA PINADAYAG:
Nagdikta sa libro ngadto kang Juan: 1: 1-2; 22:16
Nangulo sa pito ka mga simbahan: Mga kapitulo l-2
Interesado sa libro nga nasirado: 5: 2
Nag-awit ug mga pagdayeg ngadto sa Cordero: 5: 11-12
Nahatagan ug espesyal nga gahum sa yuta: 7: 1-4
Nagsilyo sa mga pinili: 7: 1-4
Nagyukbo sa atubangan sa Dios: 7:11
Nagdala sa tubag sa mga pag-ampo sa mga balaan: 8: 3-5
Nagpalanog sa pito ka trumpeta: 8: 6
Nagmando sa panon sa mga dulon: 9:11
Nagbuhi sa 200,000,000 nga mga mangangabayo: 9: 15-16
Nagpahibalo sa katapusan sa panahon: 10: 1, 2, 6
Nakig-away sa dragon ug sa iyang mga anghel: 12: 7
Nagmantala sa Ebanghelyo ngadto sa kanasuran: 14: 6
Nagmantala sa pagkapukan sa Babilonia: 14: 8; 18: 2
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Nagpahayag sa silot sa mga sumusunod sa mananap: 14: 9-10
Nagpahibalo sa pag-ani sa yuta: 14: 15-18
Adunay pito ka katapusang mga hampak: 15: 1
Nagpahibalo sa paghukom sa Babilonia: 17: 1,5
Misalmot sa kalaglagan sa Babilonia: 18:21
Nagpakita kang Juan sa Bag-ong Jerusalem: 21: 9
Nagdili kang Juan sa pagsimba kanila: 22: 8-9
2. Tun-i ang pagpakita sa anghel sa Mga Maghuhukom 13. Hinumdomi nga ang manolonda
mobalik sa Langit pinaagi sa pagsimba nga dayag nga nagbukas sa dalan sa "Satanasnon
nga hawanan" nga naglibot kanato aron tugotan ang mga anghel nga maglihok alang
kanato. Ribyuha ang istorya ni Daniel ug timan-i nga ang babag sa principe sa Persia
(usa ka gahum ni Satanas) gibungkag pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa.
3. Walay Bibliyanhong pagpaluyo nga ang magtotoo makamando sa ilang anghel aron
buhaton ang bisan unsa nga gusto nila, apan mahimo kamong mangayo sa Dios nga
ipadala kini alang kaninyo. Hunahunaa ang usa ka gubat nga inyong giatubang ug
dayon hangyoa ang Dios nga ipadala ang iyang "mga espiritu sa pagpangalagad" aron
magtrabaho nianang kahimtanga.
4. Basaha ang Salmo 78: 36, 40 ug Ecclesiastes 5: 6. Ang Israel adunay espesyal nga mano
londa nga nag-atiman kanila hangtud nga ilang gihagit siya didto sa kamingawan. Kon
ang Dios nagpadala sa anghel aron sa pagtabang kaninyo ug kamo maghagit kaniya pina
agi sa sala ug pagkawalay pagtoo, siya mobiya kaninyo. Maayo nga magpatalinghug sa
pasidaan sa Exodo 23: 20-22. Kamo mahimo usab nga moabi-abi sa anghel ug dili mahi
balo niini ... Tan-awa ang Mga Hebreohanon 13: 2.
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KAPITULO 5
ANG KAAWAY: SI SATANAS
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:










Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila kang Satanas ingon nga inyong espirituhanong kaaway.
Pagpatin-aw kon giunsa paglalang si Satanas.
Paghulagway sa iyang kanhing posisyon.
Pagpatin-aw kon sa unsang paagi nahulog si Satanas gikan sa iyang orihinal nga
posisyon.
Pag-ila sa mga resulta sa sala ni Satanas.
Paglista sa mga hiyas sa iyang kinaiya.
Pag-ila sa iyang buluhaton.
Pagtingob sa mga kalihokan ni Satanas.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Magbuotan kamo, ug managtukaw kamo: ang inyong kaaway, ang yawa ingon
sa usa ka nagangulub nga leon, nagalibot-libot sa pagpangita ug tukbonon.
(I Pedro 5: 8)
PASIUNA
Sa miaging mga kapitulo inyong nakat-onan ang usa ka dakong dili makita nga gubat nga
nag-uswag sa kalibutan sa espiritu. Kamo nagtuon sa espirituhanong mga pwersa sa maayo
nga apil niini nga pakiggubat. Kini naglakip sa Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo, ug mga
manolonda.
Kini nga kapitulo nagpaila sa inyong espirituhanong kaaway, gamhanang pwersa sa dautan
nga nailhan nga Satanas. Kamo mahibalo sa iyang gigikanan, iyang kanhing posisyon, kung
giunsa niya pagkahulog gikan sa iyang kanhing posisyon, ug sa mga giuban niya sa dihang
siya nahulog. Kamo makahibalo sa mga kinaiya sa iyang kinaiyahan, iyang kalihokan, ug
makadawat sa pasiuna sa iyang mga estratihiya. Sa mosunod nga duha ka mga kapitulo kamo
magpadayon niini nga pagtuon sa mga espirituhanong pwersa sa dautan samtang inyong ma
hibaloan ang mahitungod sa mga demonyo, sa kalibutan, ug sa unod.
Sa pakiggubat sa natural nga kalibutan, ang usa ka sundalo kinahanglan una nga makaila sa
kaaway sa dili pa mosulod sa panggubatan. Kinahanglan niyang tun-an ang tanang imporma
syon nga anaa sa kaaway, iyang kinaiya, ug mga pamaagi. Kini mao ang hinungdan nga ang
mga pwersa sa militar naggugol ug daghan nga panahon sa pagtigom ug impormasyon sa pag
paniktik sa kaaway.
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Tinuod usab kini sa kalibutan sa espiritu. Kamo makahimo lamang sa pagpakiggubat kon
inyong mailhan ang inyong kaaway, masabtan ang iyang kinaiya, ug mailhan ang iyang mga
estratihiya. Sumala sa inyong nahibaloan, ang dautan nga mga pwersa nga inyong giatubang
wala magsul-ob sa unod. Sila mga espirituhanong panon sa pagkadautan.
ANG SINUGDANAN NI SATANAS
Si Satanas sa sinugdan gibuhat sa Dios:
Ang tanan nga butang gihimo niya; ug sa wala siya, walay bisan unsa nga
mahimo sa nahimo. (Juan 1: 3)
Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang, diha sa langit ug dinhi sa
yuta, makita ug dili makita; bisan ang mga trono kun ang mga kaginoohan, kun
ang mga kapunoanan, kun ang mga kagamhanan; ang tanan nga mga butang
gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. (Colosas 1:16)
Ang Dios wala maglalang sa dautan. Si Satanas hingpit sa dihang siya sa orihinal gibuhat sa
Dios, apan gihatagan ug kagawasan sa pagpili sa maayo o dautan:
Ikaw hingpit sa imong mga kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo, hangtud nga ang dili pagkamatarung hingkaplagan diha kanimo. (Ezequiel 28:15)
ANG KANHING POSISYON NI SATANAS
Ang Biblia naghulagway sa orihinal nga posisyon ni Satanas sa Ezequiel 28:12-17. Basaha
kini nga tudling sa inyong Biblia sa dili pa ipadayon kini nga leksyon. Sa dihang si Satanas
gilalang kaniadto, siya usa ka anghel sa Dios. Usa siya ka matang sa mga anghel nga Queru
bin, balaan, maalamon, matahum, ug hingpit. Siya ang pangulo sa mga querubin ug gitawag
nga "tigbantay" o "nagatabon" nga querubin. Ang iyang ngalan sa sinugdanan Lucifer nga
nagpasabot sa "tigdala sa kahayag" (Isaias 14:12). Siya gidayandayanan sa mahalong mga
bato nga nahimutang sa bulawan (Ezequiel 28:13; Exodo 28: 15-11). Siya gihatagan ug
katungdanan sa balaan nga bukid sa Dios ug dayag nga nangulo sa pagsimba (Ezekiel 28:13).
Pagkatalagsaon, nindot nga hulagway ni Satanas sa iyang orihinal nga posisyon gihatag sa
Pulong sa Dios. Siya gihulagway ingon nga usa ka mahalon nga mutya sa mga bato. Apan
ang usa ka mutya walay kaugalingong kahayag. Kini dili nindot sa ngitngit nga lawak. Ang
katahum niini anaa sa katakus sa pagpadan-ag sa kahayag gikan sa gawas.
Sa dihang gilalang sa Dios si Lucifer, gihimo niya siya nga adunay kapasidad sa pagpadan-ag
sa himaya sa Dios ngadto sa mas labaw nga sukod kay sa bisan unsa nga binuhat. Ang Dios
mao ang kahayag nga naghimo kang Lucifer nga mosilaw sa katahum.
ANG PAGKAHULOG NI SATANAS
Apan si Satanas wala magpabilin niining mahimayaong posisyon. Ang Biblia naghulagway
sa iyang pagrebelde ug pagkapukan:
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Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit, Oh Lucifer, anak sa kabunta
gon! Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang
nagalumpag sa mga nasud?
Kay nag-ingon ka sa imong kasingkasing: Ako mokayab ngadto sa langit, ituboy
ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bitoon sa Dios; ug ako magalingkod sa
bukid nga tigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihanan;
Ako mokayab ibabaw sa kahitas-an sa mga panganod; himoon ko nga ang akong
kaugalingon sama sa Hataas Uyamot.
Apan ikaw pagadad-on ngadto sa Sheol, sa kinahiladmang dapit sa langub.
(Isaias 14: 12-15)
Ang imong kasingkasing gipataas tungod sa imong katahum; gidaut mo ang
imong kinaadman tungod sa imong kasilaw :( Ezequiel 28:17)
Ang pagkapukan ni Satanas gikan sa iyang posisyon sa pagkamanolonda nahitabo tungod sa
garbo ug rebelyon nga gipakita sa lima ka sayop nga mga kinaiya. Si Satanas miingon:
AKO mokayab ngadto sa Langit: Siya nagtinguha sa pag-okupar sa puloy-anan sa Dios - ang
Langit – nagatinguha sa pareho nga pag-ila.
AKO mobayaw sa akong trono ibabaw sa mga anghel (mga bitoon) sa Dios: Siya wala lamang magtinguha sa pag-okupar sa puloy-anan sa Dios, apan gitinguha usab niya ang iyang
pagmando ibabaw sa panon sa mga anghel.
AKO molingkod usab sa bukid sa kongregasyon: Sumala sa Isaias 2: 2 ug Mga Salmo 48: 2,
kini mao ang sentro sa yutan-ong pagmando sa Dios. Si Satanas nagtinguha sa pagmando sa
kalibutan maingon man sa mga anghel.
AKO mokayab ibabaw sa kahitas-an sa mga panganod: Ang mga panganod naghisgot bahin
sa himaya sa Dios. Gusto ni Satanas ang himaya sa Dios alang sa iyang kaugalingon. (Ang
mosunod nga mga bersikulo nagdokumento sa mga panganod nga may kalabutan sa himaya
sa Dios: Exodo 13:21; 40-28-34; Job 37-15-16; Mateo 26:64; Pinadayag 14: 14-16).
AKO mamahimong sama sa Labing Halangdon: Ingon sa atong nakat-onan sa Kapitulo Tres
niini nga kurso, ang Dios adunay daghan nga mga ngalan diin siya gitawag. Nganong gipili ni
Satanas kining partikular nga ngalan? Siya mipili niini nga titulo tungod kay kini nagpakita sa
Dios nga "tag-iya sa Langit ug yuta."
MGA RESULTA SA SALA NI SATANAS
Ania ang makalilisang nga resulta sa sala ni Satanas:
1. PAGHINGILIN GIKAN SA LANGIT:
Tungod sa iyang pagrebelde, si Satanas gipapahawa sa Dios sa Langit:
... Isalikway ko ikaw ingon nga mapasipalahon gikan sa bukid sa Dios ...
isalibay ko ikaw ngadto sa yuta ... (Ezekiel 28: 16-17)
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2. DUNOT NGA KINAIYA:
Si Lucifer, nga gibuhat kaniadto alang sa himaya sa Dios, nahimo nga Satanas nga may
kinaiya nga nagsupak sa tanan nga gibuhat sa Dios.
3. KAHIWIAN SA GAHUM:
Ang gahum ni Satanas kaniadto gigamit alang sa himaya sa Dios. Karon kini nahimong ma
katugaw ug makadaut sa mga tumong. Sumala sa Isaias 14 iyang gipahuyang ang mga nasud
(bersikulo 12), hinungdan sa pagkurog sa yuta ug sa mga gobyerno (bersikulo 16), ug kadtong gibihag ingon nga binilanggo walay kahupayan (bersikulo 17).
4. GITAGANA SA LINAW NGA KALAYO:
Si Satanas gitagana sa linaw nga kalayo (Isaias 14:15).
5. NAKAAPEKTO SA UBAN NGA MGA MANOLONDA SA DIOS:
Sa dihang nahulog si Satanas gikan sa Langit, wala siya mag-inusara. Siya midala uban kani
ya ug usa ka bahin sa panon sa mga anghel sa Langit nga miapil sa iyang pagrebelde batok sa
Dios. Kining grupo sa mga anghel karon kabahin sa dautang pwersa sa mga demonyo nga
inyong pagatun-an sa sunod nga kapitulo.
6. PAGSULOD SA SALA SA UNIBERSO:
Sa dihang mirebelde si Satanas, ang sala misulod sa uniberso. Ingon nga sangputanan, adunay
duha ka mga lihok nga mahimo sa Dios:
1. Mahimo unta niyang pilayan si Satanas ug patyon siya. Apan kung gipaubos sa Dios
ang unang kaaway niining paagiha, kanunay nga adunay posibilidad sa laing pagre
belde. Ang kasaysayan sa Langit unta mapuno sa susamang mga kalamidad.
2. Ang laing aksyon nga bukas sa Dios mao ang gipakita sa Biblia nga iyang gihimo.
Ang mga pag-angkon ni Satanas ngadto sa labaw nga gahum kinahanglan nga adunay
bug-os nga pagsulay sa yuta sa kadugayon sa kahangturan nga gitawag nato nga pana
hon. Sa diha nga gibuhat sa Dios ang unang lalaki ug babaye, nagsugod ang pagsulay
sa yuta. Kamo makabasa sa sugilanon sa tintasyon ni Adan ug Eva pinaagi ni Satanas
ug ang ilang pagkahulog sa sala diha sa kapitulo 3 sa Genesis.
3. Kamo magtuon ug dugang bahin niini sa dihang inyong susihon ang mga estratihiya
ni Satanas sa ulahi niini nga kurso.
Ang gubat nagpadayon pa sa kalibutan. Kana mao ang mahitungod sa espirituhanong pakig
gubat. Si Satanas nagapangita pa gihapon sa gahum, posisyon, ug pagsimba. Apan sama sa
inyong mahibaloan sa ulahi niini nga kurso, siya usa na ka pildiro nga kaaway. Si Jesus mi
buntog sa gahum ni Satanas pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Ang katapusan
nga kapalaran ni Satanas gipadayag na sa Biblia.
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ASA SI SATANAS?
Si Satanas, sa espiritu nga porma, ania sa kalibutan:
Ug si Jehova miingon kang Satanas: Diin ka gikan? Unya mitubag si Satanas
kang Jehova, ug miingon: Gikan sa akong pagsuroysuroy sa yuta, ug gikan sa
pagsaka ug sa pagkanaug niini. (Job 1: 7)
Magbuotan kamo, ug managtukaw kamo: ang inyong kaaway, ang yawa ingon
sa usa ka nagangulub nga leon, nagalibot-libot sa pagpangita ug tukbonon.
(I Pedro 5: 8)
Bisan tuod si Satanas ania sa kalibutan, siya dili anaa sa tanan nga dapit, nga nagpasabot nga
dili siya mahimong anaa sa matag dapit sa kalibutan sa usa ka panahon ingon nga ang Dios
makahimo. Kini mao ang hinungdan nga gigamit niya ang daghang mga demonyo aron matu
man ang iyang plano.
MGA KALIHOKAN NI SATANAS
Si Satanas makaduol sa atubangan sa Dios ug maglihok sa yuta, lakip ang "kahanginan" o
rehiyon sa ibabaw sa yuta:
Ug nahitabo sa adlaw nga ang mga anak sa Dios nanuol sa pagpakita sa ilang
kaugalingon sa atubangan ni Jehova, nga si Satanas miduol usab sa taliwala nila.
Ug si Jehova miingon kang Satanas: Diin ka gikan? Unya mitubag si Satanas
kang Jehova, ug miingon: Gikan sa akong pagsuroysuroy sa yuta, ug gikan sa
pagsaka ug sa pagkanaug niini. (Job 1: 6-7)
Nga kanhi mao ang inyong panaggawi uyon sa kahimtang niining kalibutana,
uyon sa principe sa kagamhanan sa hangin, sa espiritu nga karon nagabuhat sa
mga anak sa pagkadili-masinulondon; (Efeso 2: 2)
Kita makatingob sa mga kalihokan ni Satanas pinaagi sa pag-ingon nga sila kanunay nagtu
mong batok sa Dios, sa iyang plano, ug sa iyang katawhan. Siya moataki kaninyo sa mga
dapit sa pagsimba sa Dios, ang Pulong sa Dios, ang inyong Kristohanong paglakaw, ug ang
inyong buhat alang sa Dios. Ang labi ka piho nga mga kalihokan ni Satanas pagaatubangon
sa detalye sa ulahing mga leksyon.
ANG MGA KINAIYA NI SATANAS
Sumala sa inyo nang nahibaloan, si Satanas usa ka espiritu, apan siya usab adunay mga hiyas
sa tinuod nga personalidad. Ang Biblia nagtudlo nga siya:
MAALAMON UG MALIMBONGON:
Apan nahadlok ako nga tingali sa bisan unsang paagi, ingon nga gilimbongan si
Eva sa bitin sa iyang pagkamalalangon, pagadauton ang inyong mga hunahuna
gikan sa kasayag ug kaputli diha kang Kristo. (II Corinto 11: 3)
69

EMOSYONAL:
Ug ang dragon nasuko sa babaye ... (Pinadayag 12:17)
MABUUTON O GAHI’G ULO:
Ug nga sila makagawas gikan sa bitik sa yawa, kinsa gibihag niya ngadto sa
pagbuhat sa iyang kabubut-on. (II Timoteo 2:26)
GAMHANAN:
... Principe sa gahum sa kahanginan ... (Efeso 2: 2)
MALIPUTON:
Isul-ob ninyo ang tibook hinagiban sa Dios, aron kamo makabarug batok sa mga
malipatlipatong kaugdahan sa yawa. (Efeso 6:11)
MABANGIS UG MAPINTAS:
Magbuotan kamo, ug managtukaw kamo: ang inyong kaaway, ang yawa ingon
sa usa ka nagangulub nga leon, nagalibot-libot sa pagpangita ug tukbonon.
(I Pedro 5: 8)
MALALANGON:
Ug dili katingad-an: Kay bisan pa gani si Satanas nagapakamanolonda sa
kahayag. (II Corinto 11:14)
ANG MGA NGALAN NI SATANAS
Ang Biblia naghatag sa daghang mga ngalan alang kang Satanas nga nagpadayag ug dugang
mahitungod sa iyang kinaiyahan ug mga kalihokan. Sumala sa inyong nahibaloan kaniadto, si
Satanas sa sinugdan gitawag nga "dinihog nga querubin" ug "Lucifer" sa wala pa ang iyang
pagrebelde. Ang ubang mga ngalan ni Satanas mao ang:
Abaddon: (Hebreo nga pulong sa tiglaglag nga anghel)
Tigsumbong sa mga Kaigsoonan:
Kaaway:
Manolonda sa walay kinutubang gahong:
Manolonda sa kahayag:
Apolyon (Griyego nga pulong sa tiglaglag):
Beelzebub:
Belial:
Limbongan:
Tiglaglag:
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Pinadayag 9:11
Pinadayag 12:10
I Pedro 5: 8
Pinadayag 9:11
II Mga Taga Corinto 11: 4
Pinadayag 9; 11
Mateo 12:24;
Lucas 11:15; Marcos 3:22
II Corinto 6:15
Pinadayag 12: 9; 20: 3
Pinadayag 9:11;
I Mga Taga Corinto 10:10

Yawa: (Nagpasabot nga tigbutangbutang)
Dragon:
Kaaway:
Dautan:
Dios niini nga kalibutan:
Hari sa Tiro:
Bakakon, amahan sa bakak:
Mamumuno:
Principe sa mga yawa:
Principe sa kalibutan:
Principe sa gahum sa kahanginan:
Satanas: (nagkahulogan sa kaaway, tigsupak)
Halas:
Panulay:
Nagangulub nga Leon:
Magmamando sa kangitngit:
Espiritu nga nagalihok sa mga anak sa pagsupak:

I Pedro 5: 8; Mateo 4: 1
Pinadayag 12: 3
Mateo 13:39
I Juan 5:19
II Mga Taga Corinto 4: 4
Ezequiel 28: 12-15
Juan 8:44
Juan 8:44
Mateo 12:24
Juan 12:31; 14:30; 16:11
Efeso 2: 2
Juan 13:27
Pinadayag 12: 9;
II Mga Taga Corinto 1: 3
Mateo 4: 3;
I Tesalonica 3: 5
I Pedro 5: 8
Efeso 6:12
Efeso 2: 2

Kamo makaila sa gahum ni Satanas gikan sa iyang mga kinaiya ug mga ngalan. Tungod kay
siya usa ka malimbungon, gamhanan nga kaaway ang Biblia nagpasidaan:
Magbuotan kamo, ug managtukaw kamo: ang inyong kaaway, ang yawa ingon
sa usa ka nagangulub nga leon, nagalibot-libot sa pagpangita ug tukbonon.
(I Pedro 5: 8)
Ayaw paghatag ug luna sa yawa. (Efeso 4:27)
SI SATANAS DILI...
Dili sama sa Dios, si Satanas wala mahibalo sa tanan (wala masayud sa tanang mga butang).
Kung si Satanas makapanglantaw sa umaabot wala unta niya tugoti si Jesus nga mamatay sa
krus. Siya unta nasayud nga ang kamatayon ni Jesus maglaglag sa iyang gahum ug maghatag
ug dalan nga makalingkawas gikan sa pagkaulipon sa sala ang tanan nga katawhan.
Si Satanas dili makagagahum sa tanan (dili gamhanan sa tanan). Si Jesus miingon nga ang
gahum sa Dios nga anaa sa sulod ninyo labaw pa sa gahum ni Satanas. Alang niadtong nagto
o kang Jesus, si Satanas usa na ka kaaway nga pildiro (Juan 12:31). Siya lig-on lamang niad
tong kinsa mitugyan ngadto kaniya. Ang iyang gahum limitado pinaagi sa gahum sa Dios
(Job 1: 10-12) ug siya makahimo lamang sa pagbuntog sa magtotoo samtang sila maghatag
kaniya ug pagkontrolar.
Tungod kay si Satanas wala sa tanang dapit (wala sa bisan asa) iyang gipadala ang daghang
mga demonyo sa tibook kalibutan aron sa pagbuhat sa iyang kabubut-on ug pagtuman sa
iyang mga katuyoan. Kamo mahibalo ug dugang mahitungod niini sa sunod nga kapitulo.
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INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Sa unsang paagi namugna si Satanas?
_____________________________________________________________________
3. Unsa ang iyang kanhing posisyon?
_____________________________________________________________________
4. Unsa ang hinungdan sa pagkapukan ni Satanas?
_____________________________________________________________________
5. Unsa ang resulta sa sala ni Satanas?
_____________________________________________________________________
6. Hain ang hawanan ni Satanas sa kalihokan?
_____________________________________________________________________
7. Unsa ang kinatibuk-ang mga kalihokan ni Satanas?
_____________________________________________________________________
8. Ilista ang daghang mga kinaiya ni Satanas ingon sa inyong mahinumduman gikan
niini nga kapitulo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Tun-i ang Bibliyanhong rekord sa mga pulong ni Satanas. Ang iyang mga pulong
nagsilbing labi pang pasiuna sa iyang mga estratihiya: Genesis 3: 1,4,5; Job 1: 712; Job 2: 1-6; Mateo 4: 1-11; Lucas 4: 1-13.
2. Si Satanas maoy tukma nga kaatbang sa Balaang Espiritu. Ang Espiritu gipadala sa
Dios aron sa pagdani sa mga tawo ngadto kaniya. Si Satanas mapasaligon sa pagdani
sa mga tawo pahilayo sa Dios.
Balaang Espiritu

Satanas

Espiritu sa kamatuoran
Tinuod
Naghatag ug kinabuhi
Balaan

Espiritu sa Sayop
Bakakon
Mamumuno
Dautan

Sama sa salampati
Atong katabang
Naghatag ug pamulong
Manlalaban
Mas lig-on kay kang Satanas

Mga Reperensya

I Juan 4: 6
Juan 14:17; 8:44
I Corinto15:45;
Roma 1: 4;
Mateo 6:13
Juan 8:44
Sama sa bitin
Mateo 3:16;
Pinadayag 12: 9
Atong kaaway
Roma 8:26; I
Pedro 5: 8
Naghimo sa mga tawo
Buhat 2:4;
nga amang
Marcos 9:17
Tigbutangbutang
Juan 14:16;
Job 1: 9-11
Kusgan nga armadong tawo Lucas 11: 21-22

3. Si Jesus miingon nga si Satanas:
Kaaway:
Dautan:
Principe sa kalibutan:
Bakakon ug amahan sa bakak:
Mamumuno:
Nahulog gikan sa langit:
Adunay gingharian:
Nagpugas ug bunglayon taliwala sa mga trigo:
Naglabni sa Pulong gikan sa mga namati:

Naggapos sa babaye sulod sa napulo ug walo ka tuig:
Nagtinguha nga maangkon si Pedro:
Adunay mga anghel:
Gitagana sa walay katapusan nga kalayo:

Mateo 13:39
Mateo 13:38
Juan 12:31; 14:30
Juan 8:44
Juan8:44
Lucas 10:18
Mateo12:26
Mateo13:38-39
Mateo13:19;
Marcos 4:15
Lucas 13:16
Lucas 13:16
Lucas 22:31
Mateo 25:41
Mateo 25:41

4. Sa pagtuon niini nga pagtulon-an kang Satanas, nasayran ba ninyo ang mga lugar diin
ang kaaway aktibo sa inyong kinabuhi? Siya ba nakalimbong ug namakak kaninyo?
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Siya ba malalangon nga misulod sa inyong kinabuhi aron sa paglaglag ug paghikaw
kaninyo sa kalipay, kalinaw, o inyong Kristohanong pagpamatuod? Importante nga
mahibaloan kini, tungod kay ang mga lugar diin si Satanas nagalihok sa inyong kina
buhi mao ang mga dapit sa panggubatan diin inyong gamiton ang mga estratihiya nga
inyong makat-onan niini nga kurso.
5. Si Satanas gitandi sa usa ka bitin o serpente sa natural nga kalibutan. Hunahunaa ang
espirituhanon nga paggamit sa mosunod nga natural nga mga prinsipyo:
Ang lala sa makahilo nga mga bitin nahulog sa tulo ka mga kategoriya:
Neurotorins: Nga nakaapekto sa mga ugat.
Hemotorins: Nga makaapekto sa dugo.
Cardiotorins: Nga makaapekto sa kasingkasing.
Si Satanas usab nagaapekto sa inyong ugat (kaisog), inyong kasingkasing (sa pag-ataki sa
inyong pagsimba ug pag-alagad sa Dios), ug sa pagsulay sa pagpugong sa buhat sa dugo ni
Jesus (kaluwasan, kaayohan, kalingkawasan) sa inyong kinabuhi. Ang mga bitin manalipod
sa ilang kaugalingon pinaagi sa:
-Panglingla: Ang ubang mga bitin lisud makita tungod kay kon kini tan-awon sama sa
hugaw o mga kahoy diin kini makaplagan.
-Pagsundog: Ang ubang mga bitin manalipod sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagsun
dog. Pananglitan, ang Afrikano nga halas sa kahoy nga "nagtapot" mismo ug mopilit
ang liog niini sama sa usa ka sanga sa kahoy.
-Pagdugang sa gidak-on: Ang mobukad nga halas nanalipod sa iyang kaugalingon
pinaagi sa pagpaburot sa kaugalingon kutob sa mahimo.

Makahahadlok nga mga tingog: Ang ubang mga bitin manitsit o magkaguliyang, nga naghi
mo sa makalilisang nga mga tingog aron kamo mahadlok. Ang inyong espirituhanong kaaway miabot nga nagtakuban isip usa ka "anghel sa kahayag" ug nagsundog sa mga butang sa
Dios. Siya usab naningkamot nga mahadlok kamo pinaagi sa iyang pagpakita nga dako ug
mahulgaon.
Ang mga bitin nanguha sa ilang pagkaon sa upat ka naglainlaing paagi:
-Pagtuklaw: Tulin nga pag-ataki.
-Paglikos: Kung diin ang bitin mobaliktos sa iyang kaugalingon sa palibot sa gipun
ting ug hinay-hinay nga mopiit sa kinabuhi niini.
-Pagpatighulog sa gibug-aton sa biktima aron mabuntog kini.
-Pagpaak ug pagpugong sa gipunting sa iyang mga pangil o tango samtang ang hinay
nga hilo moparalisa sa biktima.
Usahay ang mga ngipon sa bitin maputol sa pakigbisog, apan ang mga bitin kanunay nga nag
patunghag bag-ong mga ngipon.
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Ang labing delikado nga bahin sa bitin mao ang iyang baba. Kini nagbuga sa igo nga lala
aron makaparalisa, unya motukob niini.
Nakita ba ninyo kung unsa ka susama kini nga mga paagi sa mga gigamit sa pag-ataki ni Sata
nas? Usahay siya moataki sa tulin ug makamatay nga mga pagtuklaw. Sa ubang mga higayon
iyang gilikusan ang inyong espirituhanong kinabuhi sa mga kabalaka sa kalibutan ug makasa
sala nga mga kabug-aton ug mga pagkagapos. Kanunay siyang naningkamot nga "mopatighu
log sa iyang gibug-aton" aron kamo mahadlok, ug siya nahigugma nga mohupot kaninyo sa
pagkaulipon samtang moparalisa kaninyo sa iyang makamatay nga lala.
Ang mga halas nangita sa ilang biktima pinaagi sa pagkuha sa abog sa ilang dila nga nag
hatag ug impormasyon ngadto sa ilang utok. Kon kamo motindog, ang bitin dili makakita
kaninyo. Si Satanas makakita kaninyo nga labing maayo sa diha nga ang abog mahalukay
ug kamo nagadagan sa kalibog ug kahadlok. Sa diha nga ang abog mahusay na ug kamo
mobarug batok kaniya nga walay kahadlok, sama sa bitin, siya dili makapatay kaninyo. Kini
mao ang hinungdan nga ang Biblia nag-ingon nga "pagbarug.”... Ug "padayon sa pagtindog."
Sa makalilisang nga sitwasyon, ang bitin mopagawas sa tanan nga lala niini sa makausa ug
kini mahimong walay panalipod sa makadiyut hangtud nga kini makapatunghag dugang nga
hilo. Posible nga kini mao ang nahitabo sa tintasyon sa kamingawan sa dihang gigamit ni
Jesus ang Pulong sa Dios batok sa mga pag-ataki ni Satanas ug gipahinabo nga si Satanas
"mibiya kaniya sa usa ka panahon."
Ania ang pipila ka mga paagi aron malikayan ang pagpaak sa bitin sa natural nga kalibutan.
Timan-i nga kini usab magamit sa espirituhanong kahimtang:
1. Ilha ang makahilo nga mga bitin (ilha ang inyong kaaway).
2. Pagsul-ob ug panalipod nga pamisti (inyong espirituhanon nga hinagiban).
3. Likayi ang nailhan nga teritoryo sa bitin (dili moadto sa mga lugar nga nailhan
nga tintasyon o kalihokan ni Satanas).
4. Pagbaton ug higala uban kaninyo (kini naghulagway sa kamahinungdanon nga
mahimong kabahin sa Lawas ni Kristo).
5. Likayi ang paglakaw sa kangitngit o sa mga dapit nga mangitngit. Ang mga bitin
naglikay sa direkta nga adlaw. (isip mga magtotoo, dili na kita maglakaw isip mga
anak sa kangitngit apan isip mga anak sa kahayag!)
6. Ayaw ibutang ang inyong mga kamot o mga tiil ngadto sa mga dapit nga dili
ninyo makita (bantayan ang inyong lawasnon nga mga pagbati).
7. Ayaw paglingkod nga walay pagtan-aw sa palibot (ang mga wala maglihok nga
mga gipunting mas sayon nga maigo kay sa naglihok nga mga gipunting).
8. Ayaw pagpalayo sa inyong dalan aron sa pagpatay sa usa ka bitin. Liboan ka mga
tawo ang gipaak sa matag tuig tungod kay sila naningkamot sa pagpatay kanila
nga walay nahibaloan bisan unsa sa ilang mga batasan o puy-anan. (Kinahanglan
natong suklan ang Yawa kon kita makatagbo kaniya, dili mangita kaniya).
9. Hibaloi kung unsa ang buhaton kung adunay pinakan sa bitin (mapanalipdanong
pakigggubat).
Sa panghitabo nga adunay pinaakan sa bitin, ang unang butang nga himoon sa natural nga
kalibutan mao ang paglaslas sa porma sa usa ka krus (+) ibabaw sa matag marka sa pangil
o tango ug dayon suyopon ang hilo
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Maayo nga ilustrasyon sa buhat sa krus ni Jesu-Kristo sa pagpahigawas kanato gikan sa
"hilo" sa sala.
Kita adunay awtoridad ibabaw sa mga bitin. Sa Genesis 3, gipahayag sa Dios ang tunglo sa
bitin (si Satanas). Siya miingon nga ang iyang ulo pagasamaran sa binhi sa babaye (si Jesus)
ug ang tikod sa binhi (Jesus) pagapangusan sa bitin.
Ang "pangus" sa "tikod" ni Jesus naghisgot sa kusog nga resulta sa pagsamad sa ulo ni Sata
nas sa krus sa Kalbaryo. Sa dihang gibunalan ni Jesus ang ulo ni Satanas, kini sama sa pagpu
tol sa ulo sa makahilo nga bitin sa natural nga kalibutan. Ang ulo sa bitin mahimong maputol
gikan sa iyang lawas, apan makahimo pa kini pagpaak sulod sa daghang mga oras human
niana. Ang kasingkasing nasayran nga magpadayon sa pagpitik sulod sa duha ka adlaw ug
ang lawas sa bitin makapadayon sa paglihok.
Si Jesus miputol sa ulo sa "halas" didto sa Kalbaryo, apan ang halas adunay kinabuhi. Siya
aktibo gihapon sa kalibutan karon ug siya adunay gahum gihapon. Apan si Satanas walay
awtoridad. Ang bugtong awtoridad nga anaa kaniya sa inyong kinabuhi mao ang inyong
gihatag kaniya ug ang gahum ug awtoridad nga anaa kaninyo (si Jesus) labaw pa sa iyang
gahum.
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KAPITULO 6
ANG ESPIRITUHANONG PWERSA SA DAUTAN: MGA DEMONYO
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:








Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Paghinumdom sa gigikanan sa mga demonyo.
Pagpasabot sa ilang orihinal nga posisyon.
Pag-ila sa ilang buluhaton.
Pag-ila sa mga kinaiya sa mga demonyo.
Pagpatin-aw kon giunsa pag-organisar ang mga pwersa sa demonyo
Pagingob sa mga kalihokan sa mga demonyo.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Karon ang Espiritu nagasulti sa dayag, nga sa mga umaabot nga panahon, ang
uban mangahulog gikan sa pagtoo, nga nagapatalinghug sa mga limbongan nga
espiritu, ug sa mga pagtulon-an sa mga yawa; (I Timoteo 4: 1)
PASIUNA
Sa miaging kapitulo kamo nakakat-on mahitungod kang Satanas. Niini nga kapitulo kamo
magtuon mahitungod sa "mga tropa," nga nailhan nga mga demonyo, nga ubos sa mando ni
Satanas. Ang uban nga mga tawo wala manumbaling sa hilisgutan sa mga demonyo sa hing
pit, ang uban adunay mapugsanon nga interes kanila. Kamo dili magpakagamay sa gahum sa
demonyohanong mga espiritu sa kalibutan karon, apan kinahanglan nga dili kamo mabalaka
kanila nga kamo makakita sa demonyo sa tanan nga nahitabo ug sa tanan nga naglibot kanin
yo. Kamo kinahanglan mogamit sa yano, literal, Bibliyanhong pamaagi sa hilisgutan sa mga
demonyo. Ayaw pagtuon sa sekular nga mga libro mahitungod sa maong mga gahum sa dautan. Ang inyong bugtong tinubdan sa pagtuon niining mga dapita kinahanglan mao ang Pulong sa Dios o maayong Kristohanong literatura.
ANG SINUGDANAN SA MGA DEMONYO
Ang Dios sa sinugdan naglalang sa tanang mga anghel, ang uban niini sa ulahi nahimong mga
demonyo:
Ang tanan nga butang gihimo niya; ug sa wala siya, walay bisan unsa nga
mahimo sa nahimo. (Juan 1: 3)
Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang, diha sa langit ug dinhi sa
yuta, makita ug dili makita; bisan ang mga trono kun ang mga kaginoohan, kun
ang mga kapunoanan, kun ang mga kagamhanan; ang tanan nga mga butang
gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. (Colosas 1:16)
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ANG ILANG ORIHINAL NGA POSISYON UG PAGKAHULOG
Ang mga demonyo sa sinugdan sama sa uban nga mga anghel sa Dios nga adunay sama nga
mga hiyas ug mga katungdanan sa maayong mga anghel nga gihulagway sa Kapitulo 4 niini
nga kurso. Sa dihang mirebelde si Satanas batok sa Dios, usa ka bahin sa mga anghel ang mi
salmot sa iyang pagrebelde. Ang Dios nagsalikway kanila gikan sa Langit, kauban ni Sata
nas. Sila dili na maayong espirituhanong mga binuhat (mga anghel). Sila nahimo nga dautan
nga espirituhanong mga binuhat (mga demonyo):
Ug dihay gubat sa Langit: Si Miguel ug ang iyang mga manolonda nakig-away
batok sa dragon (Satanas); ug ang dragon nakig-away ug ang iyang mga manolonda.
Ug sila wala makadaug; ug walay hingkit-an nga dapit alang kanila sa Langit.
Ug ang dakong dragon gisalibay, kanang karaan nga bitin, nga ginganlan nga
Yawa, ug Satanas, siya naglimbong sa tibook kalibutan: siya gitambug ngadto
sa yuta, ug ang iyang mga manolonda gitambug uban kaniya.
(Pinadayag 12: 7-9)
Kung ang mga demonyo dili mao ang "nahulog" nga mga manolonda, nan wala na kitay
laing katin-awan sa Biblia sa ilang paglungtad. Si Satanas dili makahimo sa paglalang sa
iyang kaugalingon nga mga pwersa, tungod kay ang tanang mga butang gibuhat sa Dios.
Adunay duha ka mga grupo sa nahulog nga mga anghel. Ang usa ka grupo aktibong nakig
batok sa Dios ug sa iyang katawhan dinhi sa yuta. Ang usa gikadenahan:
Kay kong ang Dios wala magpasaylo sa mga manolonda nga nakasala, kondili
nga naghulog kanila sa infierno, ug nagtambug kanila ngadto sa halalum nga
mga lubnganan sa kangitngitan nga gitagana sa paghukom. (II Pedro 2: 4)
Ug ang mga manolonda nga wala magbaton sa ilang unang kahimtang, kondili
nga gibiyaan nila ang ilang kaugalingong puloy-anan, iyang gibutang sa mga
talikala nga walay katapusan sa ilalum sa kangitngit ngadto sa paghukom sa
dakong adlaw. (Judas 6)
Adunay mga binilanggo nga mga demonyo ug aktibo nga mga demonyo. Ang pangulo sa
duha ka grupo mao si Satanas, kinsa gitawag nga "principe" sa mga yawa (Mateo 12:24).
Ang infierno giandam alang sa Yawa ug sa iyang mga anghel. Kini ang ilang katapusan nga
padulngan:
Unya siya (Jesus) moingon usab ngadto kanila nga anaa sa wala nga kamot,
pahilayo gikan kanako, kamo nga tinunglo, ngadto sa walay katapusang kalayo,
giandam alang sa yawa ug sa iyang mga manolonda. (Mateo 25:41)
Sa dihang giatubang ni Jesus ang duha ka tawo nga gigamhan sa mga demonyo, ang ilang
tubag mao:
... Unsay labot namo kanimo, Jesus, ikaw nga Anak sa Dios? Mianhi ba ikaw
dinhi aron sa pagpaantus kanamo sa dili pa ang panahon? (Mateo 8:29)
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Ang mga demonyo sa gipanag-iya nga mga tawo nasayud sa ilang katapusang padulngan nga
mao ang dapit sa walay katapusan nga pagsakit. Tungod kay ang Impyerno dapit sa pagsakit
ug giandam alang kang Satanas ug sa iyang mga manolonda, nan ang mga demonyo mao ang
mga nahulog nga mga anghel.
ILANG HAWANAN SA KALIHOKAN
Sa tibook Biblia, ang mga demonyo gipakita ingon nga aktibo sa yuta. Tungod kay si Satanas
wala sa tanan nga dapit (wala sa bisan asa), siya migamit ug mga demonyo sa pagbuhat sa
iyang kabubut-on ug pagtuman sa iyang mga katuyoan sa tibook kalibutan. Kini naglangkob
sa "mga gahum sa kahanginan" (Efeso 2: 2) ug sa "mga gahum sa kangitngit" (Colosas 1:13)
ug ang tanan ubos sa pagkontrolar ni Satanas.
ANG MGA KINAIYA SA MGA DEMONYO
Sa ilang orihinal nga kahimtang nga walay sala, ang mga demonyo adunay managsama nga
mga hiyas sa maayong mga manolonda nga sa miagi gitun-an. Sa ilang dautang kahimtang
karon kini nga mga demonyo:
Mga espiritu:
Mopakita:

Mateo 8:16; Lucas 10:17, 20
Genesis 3: 1; Zacarias 3:1;
Mateo 4:9-10
Makasulti:
Marcos 5: 9, 12; Lucas 8:28;
Mateo 8:31
Motoo:
Santiago 2:19
Naggamit sa ilang mga kabubut-on:
Lucas 11:24; 8:32
Nagpasundayag ug salabutan:
Marcos 1:24
Adunay mga pagbati:
Lucas 8:28; Santiago 2:19
Adunay pag-ila:
Buhat 19:15
Adunay labaw sa kinaiyahan nga kusog:
Buhat 19:16; Marcos 5: 3
Adunay labaw sa kinaiyahan nga presensya: Daniel 9: 21-23
Mahangturon:
Mateo 25:41
Adunay ilang kaugalingong doktrina:
I Timoteo 4: 1-3
Dautan,
Mateo 10: 1; Marcos 1:27; 3:11
ANG MGA NGALAN SA MGA DEMONYO
Ang mga demonyo gitawag nga dautang espiritu sa unom ka higayon ug mahugaw nga mga
espiritu sa 23 ka higayon sa Bag-ong Tugon. Sila gitawag usab nga mga demonyo (Marcos
1:32) ug ang demonyohanong mga anghel (Mateo 25:41)
ANG ORGANISASYON SA MGA PWERSA SA DEMONYO
Atong ribyuhon kon giunsa sa Dios pag-organisar ang iyang panon sa mga anghel...
Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang, diha sa langit ug dinhi sa
yuta, makita ug dili makita; bisan ang mga trono kun ang mga kaginoohan, kun
ang mga kapunoanan, kun ang mga kagamhanan; ang tanan nga mga butang
gibuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya. (Colosas 1:16)
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Si Satanas tigsundog, dili tigmugna. Siya nag-organisar sa iyang mga demonyo sa estruktura
nga susama sa pwersa sa Dios:
Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga
punoan, batok sa mga pagbulot-an, batok sa mga magbubuot niining mangitngit
nga kalibutan karon, batok sa mga espirituhanong kadautan diha sa langitnong
mga dapit. (Efeso 6:12)
Si Satanas nag-organisar sa iyang mga pwersa ngadto sa:
Mga Punoan: Lagmit gibahin ni Satanas ang kalibutan ngadto sa mga punoan. Ang punoan
mao ang teritoryo o hurisdiksyon sa principe. Si Satanas nagbutang ug usa ka principe sa ma
tag punoan. Ang principe sa gahum sa Persia gihisgutan sa Daniel 10. Kini mao ang paagi
nga gigamit ni Satanas sa nasudnon nga lebel nga nag-impluwensya sa mga gobyerno ug mga
nasud.
Mga gahum ug mga magmamando sa kangitngit niini nga kalibutan: Kining duha ka
mga kategoriya sa mga demonyo naglihok sa katilingban, politikal, ug pangkultura nga mga
sistema sa kalibutan. Kamo mahibalo kon unsaon kini pag-atubang ug sa mga espiritu ibabaw
sa mga pamunoan samtang magtuon kamo sa espirituhanong mga estratihiya sa pagbuntog sa
kalibutan sa Kapitulo 14.
Espirituhanong pagkadautan sa langitnong mga dapit: Ang langitnong mga dapit sa
Daang Tugon diin ang pagsimba gipadayon. Kini mao ang paagi nga gigamit ni Satanas sa
mga relihiyosong estruktura sa kalibutan. Kamo mahibalo ug dugang mahitungod niini sa
Kapitulo 20 samtang kamo magtuon mahitungod sa espirituhanong pagkadautan sa langit
nong mga dapit.
Kining orgnaisadong mga pundok nagkalainlain ang gidak-on. Pananglitan, si Maria Magda
lena adunay pito ka mga demonyo sa wala pa siya maluwas. Ang Lucas 8:30 naghisgot sa usa
ka "lehiyon" sa mga demonyo. Ang usa ka lehiyon sa Romanong kasundalohan nga nagman
do sa panahon ni Jesus nagtumong sa 6,100 ka mga sundalo nga naglakaw ug 726 ka manga
ngabayo!
Kini nga mga organisadong pwersa sa mga demonyo...
Nagkahiusa:
Sa hitabo sa gipanag-iya sa demonyo nga tawo nga natala sa Lucas 8:30 ang mga demonyo
nagkahiusa sa ilang katuyoan, nga sa niini nga panig-ingnan mao ang pagpanag-iya sa tawo.
Ang sama tinuod sa Mateo 12:45 ug sa kahimtang ni Maria Magdalena nga adunay pito ka
mga demonyo (Lucas 16: 9). Si Jesus naghisgot sa panaghiusa sa gahum sa demonyo sa
dihang siya miingon:
Ug kung si Satanas naghingilin kang Satanas siya nagbahin sa iyang kaugali
ngon; nan, unsaon pagbarug sa iyang gingharian? (Mateo 12:26)
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Adunay Lainlaing Mga Ang-ang sa Kadautan:
Kini gihulagway sa demonyo kinsa miingon nga siya mobalik uban sa laing dautan nga mga
espiritu:
Sa dihang ang mahugaw nga espiritu nakagula gikan sa tawo, siya magalakaw
didto sa mamala nga mga dapit, nga nagapangita ug kapahulayan; ug wala
makakaplag.
Unya siya nagaingon: Magabalik ako sa akong balay nga akong gigikanan: Ug sa
iyang pag-abot, iyang nakaplagan kini nga wala puy-i, sinilhigan na, ug dinayan
dayanan.
Ug unya moadto siya ug magadala ug laing pito ka mga espiritu nga labi pang
dautan kaniya, ug sila mosulod ug mopuyo didto; ug ang kaulahian nga kahim
tang niadtong tawhana molabi pa ka ngil-ad kay sa sinugdan. "(Mateo 12: 43-45)
Makapausab Sa Ilang Katungdanan:
Ang demonyo sa I Mga Hari 22: 21-23 nagpahayag nga siya bakakon nga espiritu. Kini nag
pakita nga siya dili ingon kaniadto tungod kay siya miingon "Ako mahimong ...”
Anaa Sa Nagkadaiyang Mga Matang:
Ang Biblia nagtudlo nga ang tawo adunay lawas, kalag, ug espiritu. Adunay tulo ka dagkong
matang sa mga demonyo nga nag-ataki sa lawas, kalag, ug espiritu sa tawo:
1. Dautan o mahugaw nga mga espiritu: Sila ang responsable sa imoral nga mga buhat,
mahugaw nga mga hunahuna, pagdaugdaug, pagpanag-iya, depresyon, ug uban pang
pamaagi ni Satanas nga atong tun-an sa ulahi. Sila nagsakit sa hunahuna ug sa kalag
non nga kinaiyahan sa tawo. (Mateo 10: 1; 12:43; Marcos 1: 23-26)
2. Mga espiritu sa kaluyahon: Kini nga mga espiritu nagsakit sa pisikal nga lawas.
(Lucas 13:11)
3. Mapangdani nga mga espiritu: Ang mga espiritu nga nagsakit sa hunahuna, kalag, ug
espiritu sa tawo, nag-impluwensya kaniya sa pagtoo sa sayop nga mga doktrina nga
gipakita sa I Timoteo 4: 1. Kini nga mga espiritu nagdani sa mga tawo sa pagtoo sa
bakak ug mahiadto sa walay katapusang silot. Sila mga espiritu sa bakak nga doktrina,
mga kulto, mini nga mga Kristo, ug mini nga mga magtutudlo.
ANG MGA KALIHOKAN SA MGA DEMONYO
Ang mga demonyo nagasunod sa mga sugo nga gihatag sa ilang principe, si Satanas. Kita
makahimo sa pagtingob sa direkta nga mga kalihokan sa mga demonyo pinaagi sa pag-ingon
nga sila kanunay nga gigiyahan batok sa Dios, sa iyang plano, ug sa iyang katawhan. Ang
mga demonyo gigamit ni Satanas sa pag-ataki sa Pulong sa Dios, inyong pagsimba sa Dios,
ang inyong paglakaw uban sa Dios, ug ang inyong buhat alang sa Dios.
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Sa Kapitulo 8 kamo makakat-on sa mga detalye sa estratihiya sa kaaway sa espirituhanon nga
pakiggubat. Si Satanas migamit sa iyang mga demonyo aron matuman ang estratihiya sa tibook kalibutan. Ang mga demonyo nagpalapad sa gahum ni Satanas pinaagi sa pagpasiugda sa
pagpanglingla ug pagkadautan. Sila nakaapekto sa mga indibiduwal, gobyerno, mga nasud,
ug sistema sa kalibutan. Sila nagpasiugda sa pagrebelde ug pagbutangbutang sa Dios ug mga
tawo. Sila nagpasiugda sa pagsimba’g diosdios, bakak nga mga doktrina, ug nagbuta sa mga
lalaki ug mga babaye sa kamatuoran sa Ebanghelyo.
Kini nga mga demonyo nag-ataki sa mga dili magtotoo nga nag-aghat kanila sa paghimo sa
makalilisang nga mga buhat nga dautan, pagpatay, pagpasakit, paghikog, ug uban pa. Sila
nakaapekto sa hunahuna pinaagi sa emosyonal nga mga problema ug sa lawas nga adunay
pisikal nga mga kahuyang. Ang mga demonyo miataki sa mga magtotoo pinaagi sa tintasyon,
panglingla, depresyon, ug pagpanglupig. Sila naningkamot sa paghupot kaninyo diha sa pag
kaulipon sa mga bisyo ug kahadlok. Sila nag-akusa ug nagbutangbutang kaninyo ug naghimo
ug pagkabahin taliwala sa katawhan sa Dios. Sila nagtumbok sa inyong espirituhanong pagla
kaw uban sa Dios ug nakigbatok sa Pulong sa Dios, sa pagsimba sa Dios, ug sa inyong buhat
alang sa Dios. Sila usab miataki sa inyong pisikal nga lawas.
Ang mga dili magtotoo dili makapanalipod batok sa pag-ataki sa mga gahum sa demonyo,
apan ang mga magtotoo adunay gamhanang espirituhanong mga hinagiban ug mga estratihiya
alang sa pagsagubang niining gamhanan nga espirituhanong pwersa sa dautan. Kamo maka
kat-on mahitungod niini nga mga hinagiban ug mga estratihiya samtang inyong ipadayon kini
nga pagtuon sa espirituhanong pakiggubat.
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INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Sa unsang paagi namugna ang mga demonyo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Unsa ang ilang buluhaton?
_____________________________________________________________________
4.

Itingob ang ilang mga kalihokan.
_____________________________________________________________________

5.

Ilista ang daghang mga kinaiya sa mga demonyo ingon sa inyong mahinumduman
gikan sa panaghisgot niini nga kapitulo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Giunsa pag-organisar ang mga pwersa sa demonyo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Unsa ang orihinal nga posisyon sa mga demonyo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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8. Ngano nga sila nahimong mga demonyo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Hatagi ug mubo nga paghubit sa matag usa sa mosunod nga ranggo sa mga demonyo:
Mga Punoan:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Mga Kagamhanan Ug Mga Magmamando Sa Kangitngit:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Espirituhanon nga Kadautan Diha Langitnong Mga Dapit:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Aron makakat-on pa mahitungod sa espirituhanong pwersa sa dautan, tun-i ang
mosunod nga mga Bibliyanhong pakisayran bahin sa hilisgutan sa mga demonyo:
Genesis: 3: 1-15; 6: 1-4; 41: 8; 44: 5
Exodo: 7: 8-13; 20-24; 8: 6-7, 18-19; 9:11; 22:18
Levitico: 17: 7; 19: 26,31; 20: 6,27
Numeros 22: 7; 23:23
Deuteronomio 18: 9-14, 20-22; 32:17
Mga Maghuhukom: 8: 21, 26
I Samuel: 15:23; 16:14; 18:10; 28: 1-15
I Mga Hari: 5: 4; 18:28; 22: 19-38
11 Mga Hari: 9:22; 17:17; 21: 1-9; 23: 5, 24
I Mga Cronicas: 21: 1
II Mga Cronicas: 33: 1-10
Job: 1: 1-12; 2: 1
Mga Salmo 78:49; 91: 6; 106: 36-38
Isaias 3: 18-19; 8:19; 14: 12-17; 47: 11-15
Jeremias 27: 9
Ezequiel 21:21; 28: 11-19
Daniel: 1:20; 2: 2, 27; 4: 6-9; 5: 7, 11, 15
Oseas: 4:12
Miqueas: 5:12
Zacarias: 3: 1, 2; 10: 2
Malaquias: 3: 5
Mateo: 4: 1-11, 24; 8:16, 28-34; 9: 32-34; 10: 1, 25: 11:18; 12: 22-30, 11: 43-45;
13:19, 39: 15: 21-28; 17: 14-21; 24:24; 25:41
Marcos: 1: 12-13, 21-28, 32, 34, 39; 3: 11-12, 15, 22-30; 5: 1-20; 6: 7, 13; 7: 2430; 8:33; 9: 17-29, 38-40; 13:22; 16: 9, 17
Lucas 4: 1-13, 33-37; 6:18; 7: 21,33; 8: 2, 26-39; 9: 1, 37-42, 49-50; 10: 17-20; 11:
14-26; 13: 10-17, 32; 22: 3, 31; 24:39
Juan: 6:70; 7:20; 8:44, 48-49; 10: 20-21; 12:31; 13:27; 14:30; 16:11; 17:15
Mga Buhat: 5: 3, 16; 8: 7, 9-11, 18:24; 10:38; 13: 6-12; 16: 16-19; 19: 12-20; 26:18
Roma: 8: 38-39; 16:20
I Mga Taga Corinto 5: 5; 7: 5; 10: 20-21
11 Mga Taga-Corinto 2:11; 4: 4, 6:14, 15, 17; 11: 13-14; 12: 7
Mga Taga-Galacia: 1: 4; 3: 1; 4: 8-9; 5: 19-21
Mga Taga Efeso 1:21; 2: 2; 4: 26-27; 6:11, 12, 16
Mga Taga Colosas: 1:13; 2:15
I Mga Taga Tesalonica 2:18; 3: 5
II Mga Taga Tesalonica: 2: 1-10; 3: 3
I Timoteo: 1:20; 3: 6; 4: 1-3
II Timoteo: 1: 7; 2:26; 4:18
Mga Hebreohanon: 2:14
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Santiago 2:19; 3:15; 4: 7
I Pedro: 5: 8
II Pedro: 2: 4, 19
I Juan: 2:13, 18; 3: 8, 12; 4: 1-4, 6; 5:18
Judas: 1: 6, 9
Pinadayag: 2: 9, 13, 24; 3: 9; 9: 1-11, 20-21; 12: 1-13; 13: 1-18; 16: 13-16; 18:
2; 19:20; 20: 1-14: 21: 8
2. Pagtuon sa rekord sa Daang Tugon sa mga gahum sa demonyo:
Si Satanas sa dagway sa usa ka bitin gihisgutan sa pito ka higayon sa Genesis 3: 1-24
ug Isaias 27: 1.
Si Satanas usab gihisgutan sa I Mga Cronicas 21: 1; II Samuel 24: 1; Salmo 109:
6; Zacarias 3: 1-2; ug 14 ka beses sa basahon ni Job.
Ang dautan nga mga espiritu gihisgutan sa walo ka mga higayon diha sa talaan ni
Haring Saul: I Samuel 16: 14-23; 18:10; 19: 9.
Ang bakakon nga mga espiritu gihisgutan unom ka beses sa I Mga Hari 22: 21-23.
Ang pamilyar nga mga espiritu gihisgutan sa unom ka higayon sa Levitico 20:27 ug I
Samuel 28.
Ang relihiyosong mga espiritu ug mga espiritu sa pisikal nga pagpakighilawas giila
diha sa basahon sa Oseas.
Ang mga demonyo nailhan sa mga dios sa pagano nga mga nasud sa upat ka higa
yon: Levitico 17: 7; Deuteronomio 32:17; II Mga Cronicas 11:15; Salmo 106: 19-39.
Ang dautan nga mga principe nga nagmando sa mga nasud gipaila sa Salmo, sa mga
propeta, ug ilabi na sa Daniel 10: 10-21.
Ang mahugaw nga masinupakon nga mga espiritu nahisgutan sa makaduha: Isaias
19:14
3. Hunahunaa kini: Samtang ang mga demonyohanong mga pwersa maoy mga kaaway
sa Dios, sa samang higayon sila ilalaum sa iyang kabubut-on ug gigamit niya sa pag
pildi sa ilang kaugalingon: Tan-awa sa I Samuel 16:14; 18:10; 19: 9; I Mga Hari 22:
20-22; ug Isaias 19:14.
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KAPITULO 7
TERITORYO SA KAAWAY
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:











Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpatin-aw sa kahulogan sa pulong nga "kalibutan" ingon sa paggamit niini nga
leksyon.
Pag-ila sa principe sa kalibutan.
Pagpasabot sa hinungdan sa kasamtangan nga sistema sa kalibutan.
Paghulagway sa kinaiya sa kalibutan ngadto sa mga magtotoo.
Pagpatin-aw sa kahulogan sa pulong nga "unod" ingon sa paggamit niini nga leksyon.
Pagpasabot kon unsay gipasabot sa "pangibog sa unod."
Pagpasabot kon giunsa paglambo sa pangibog.
Pagpasabot sa mga resulta sa wala mabuntog nga pangibog.
Pag-ila sa pakisayran sa Kasulatan nga naglista sa mga buhat sa unod.

SAG-ULOHONG MGA BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Dili ninyo higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga anaa sa kalibu
tan. Kong ang uban mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala
kaniya.
Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod ug ang pangibog
sa mga mata ug ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili iya sa Amahan kondili sa
kalibutan. (I Juan 2: 15-16)
PASIUNA
Adunay usa lamang ka kaaway, apan sumala sa inyong nakat-onan sa miaging mga leksyon
siya namuhat pinaagi sa gamhanang pwersa sa mga demonyo. Ingon sa gibutyag sa yabing
bersikulo niini nga kapitulo, si Satanas dili lamang naggamit sa mga demonyo apan siya usab
namuhat pinaagi sa dautan nga mga pwersa sa unod ug sa kalibutan:
Dili ninyo higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga anaa sa kalibu
tan. Kong ang uban mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala
kaniya.
Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod ug ang pangibog
sa mga mata ug ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili iya sa Amahan kondili sa
kalibutan. (I Juan 2: 15-16)
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Ang katuyoan niini nga kapitulo mao ang pag-ila ug paghisgot sa mga pwersa sa kaaway sa
dautan nga nailhan isip kalibutan ug unod. Pagbantay! Kamo nagasulod sa peligroso nga mga
hawanan. Ang kalibutan ug ang unod mga teritoryo sa kaaway.
UNANG BAHIN: SA KALIBUTAN
Ang pulong "kalibutan" adunay nagkalainlaing kahulogan sa Kasulatan. Kini mahimong mag
pasabot sa yuta o uniberso sa pisikal nga pagkahan-ay niini. Kini gigamit sa pagtumong sa
mga Gentil diin mao ang tanang nasud gawas sa nasud sa mga Judio.
Apan ang pulong nga "kalibutan" gigamit usab sa pagtumong sa karon nga kahimtang sa tawhanong kalihokan nga supak sa Dios. Kini ang sistema nga nagpadagan sa gipuy-ang yuta,
sistema nga supak sa Dios ug ni Ginoong Jesu-Kristo. Kini ang kahulogan nga gigamit niini
nga leksyon. Ang "kalibutan" mao ang grupo sa mga tawo nga nakasentro sa unod nga nag
langkob sa tawhanong rasa. Ang unod, niini nga konteksto, wala magtumong sa aktuwal nga
unod sa inyong lawas. Usa kini ka pulong nga naghulagway sa sukaranan sa dautan nga tawhanong kinaiya sa tawo nga mao ang tinuyong pagrebelde batok sa Dios.
Isip inyong kaaway, ang kalibutan mao ang tibook organisadong sistema sa katilingbanon,
ekonomikanhon, materyalistiko, ug relihiyoso nga mga pilosopiya nga gipahayag pinaagi sa
mga organisasyon, personalidad, ug gobyerno. Kini dili usa ka piho nga gobyerno, organisa
syon, o tawo, kondili ang kalibutanong sistema diin kini gipasukad. Ang sistema sa kalibutan
maoy sumpay sa tawhanong pagkaunodnon. Kini naghatag ug hawanan, palibot, ug sistema
nga nagpasiugda sa unodnong mga sala. Kini naglibot sa tawo uban sa mga hangyo sa iyang
unodnong mga tinguha.
ANG PRINCIPE SA KALIBUTAN:
Si Satanas mao ang "principe" o magmamando sa sistema sa kalibutan:
Ug karon mao na ang paghukom niining kalibutana, karon ang punoan niining
kalibutana pagahinginlan. (Juan 12:31)
Ako dili na makigsulti ug daghan kaninyo, kay moabot na ang punoan niining
kalibutana, ug siya walay unsa man kanako; (Juan 14:30)
Si Satanas gitawag usab nga dios niini nga kalibutan:
Nga kanila gibutaan sa dios niining kalibutana ang ilang hunahuna nga wala
motoo... (II Mga Taga Corinto 4: 4)
Ang mga gingharian sa kalibutan sa karon naimpluwensyahan ni Satanas. Sila gigiyahan
pinaagi sa mga pilosopiya ug prinsipyo ni Satanas. Sila nakasentro sa unod ug gigiyahan sa
unod:
Unya gidala na usab siya sa yawa ngadto sa usa ka bukid nga hataas uyamot
ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang himaya;
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Ug nagaingon kaniya: Ngatanan kining mga butanga igahatag ko kanimo kong
maghapa ka sa pagsimba kanako. (Mateo 4: 8-9)
Sa pila ka adlaw sila mahimong mga gingharian sa atong Ginoo:
Ug mibudyong ang ikapito ka manolonda; ug misunod ang dagkong mga tingog
didto sa langit, ug sila nagaingon: Ang gingharian sa kalibutan nahimong iya sa
atong Ginoo, ug sa iyang Kristo, ug siya magahari hangtud sa kahangturan.
(Pinadayag 11:15)
ANG RASON ALANG SA KAHIMTANG SA KALIBUTAN:
Ang sala mao ang hinungdan sa kahimtang karon sa kalibutan. Sa diha nga si Adan ug Eva sa
sinugdan gilalang sa Dios, sila gihatagan ug pagbulot-an sa kalibutan. Kini nagpasabot nga
sila adunay kontrol sa kalibutan, aron sa paggiya sa mga sistema niini ug mga pumoluyo sumala sa plano sa Dios. Sa diha nga sila nakasala batok sa Dios, sila nawad-an niana nga pag
bulot-an. (Genesis l-3)
Sa dihang si Jesus gilansang alang sa mga sala sa tanang katawhan ug nabanhaw gikan sa
mga patay, iyang gibawi ang kalibutan. Siya nagpahayag ug paghukom sa espirituhanong
pwersa sa dautan:
Ug sa gihubuan niya ang mga punoan ug mga kagamhanan, gibuhat sila nga usa
ka talan-awon sa dayag gayud, nga niini gidaug niya sila. (Colosas 2:15)
Bisan gibawi na ni Jesus ang kalibutan gikan sa gahum sa kaaway, si Satanas wala pa moila
sa maong pag-angkon. Si Satanas nagapadayon sa pagtrabaho sa kalibutan uban sa iyang dautan nga gahum. Si Satanas wala moila sa mga pag-angkon ni Jesus ibabaw sa mga gingharian
sa kalibutan hangtud sa katapusan nga panagbangi nga inyong pagatun-an sa katapusan nga
kapitulo niini nga kurso.
Ang kasamtangang sitwasyon susama sa mga kahimtang sa militar nga kasagaran nahitabo
sa natural nga kalibutan. Ang politikanhon o militar nga gahum mokontrolar sa usa ka nasud
apan ang ilang mga pag-angkon wala giila sa mga rebelde nga mga tropa sa sulod sa nasud.
Ang mga rebelde nagpadayon sa pagpakiggubat sa tibook nasud. Sila naningkamot sa pagpa
nag-iya sa teritoryo nga dili ila ang katungod ug gibuntog ang mga lungsuranon. Sila kanunay
nga mogamit ug mga taktika sa kalisang aron matuman kini nga mga katuyoan.
Ang kahimtang sa kalibutan sa espiritu susama. Si Jesus nagbawi na sa gahum sa kalibutan,
sa kaaway, ug sa iyang dautan nga mga pwersa. Apan ang rebelde nga mga tropa ni Satanas
nakig-away pa gihapon sa tibook kalibutan. Sila naningkamot sa pagpanag-iya sa teritoryo
nga dili ila ang katungod ug nag-impluwensya sa mga lalaki ug mga babaye alang sa dautan.
Kini nga gubat, nga mao ang atong "espirituhanong pakiggubat," magpadayon hangtud sa
katapusan nga panagsumpaki.
ANG ESTRUKTURA SA KALIBUTAN:
Ang estruktura sa kalibutan adunay direkta nga pagsupak sa Dios, sa iyang plano, mga katu
yoan, ug mga tawo:
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Ang Dautan Nga Sistema Sa Kalibutan:
Ang sistema sa kalibutan karon dautan:
Nga mitugyan sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala, aron nga siya
magaluwas kanato gikan niining dautan nga kalibutan karon, sumala sa
kabubut-on sa Dios ug atong Amahan. (Galacia 1: 4)
Ang sistema sa kalibutan mao ang pagkawalay Dios:
... Nga walay paglaum, ug walay Dios dinhi sa kalibutan. (Efeso 2:12)
Adunay daghan nga pagpanglimbong sa kalibutan aron sa paglit-ag sa mga magtotoo nga
mahimong kabahin sa sistema sa kalibutan:
Kay daghan ang mga malimbongon nga mitungha sa kalibutan ... (II Juan 7)
Ang kalibutan nahukman na ug ilalum sa pagsilot sa Dios:
Apan kon kita hukman, kita gipanton sa Ginoo, aron kita dili mahinukman sa
silot uban sa kalibutan. (I Mga Taga Corinto 11:32)
Ang Mga Elemento Sa Kalibutan:
Ang "mga elemento sa kalibutan" nagtumong sa paninugdang mga prinsipyo nga nagdumala
sa kalibutan. Sila nagdulhog ngadto sa espirituhanong pagkaulipon:
Ingon man usab kita, sa mga mga bata pa kita, mga ulipon kita sa ilalum sa mga
bata nga pagtulon-an sa kalibutan. (Galacia 4: 3)
Ang Mga Unang Panun-an Sa Kalibutan:
Kini mao ang mga balaod diin ang estruktura sa kalibutan anaa. Kini lahi sa mga prinsipyo
diin ang Dios nagtukod sa iyang Gingharian:
Busa kong kamo nangamatay uban kang Kristo gikan sa mga bata nga pagtulonan sa kalibutan, ngano ba, ingon nga mga buhi sa kalibutan, nagapasakop kamo
sa inyong kaugalingon sa mga tulomanon: (Colosas 2:20)
Ang Espiritu Sa Kalibutan:
Ang espiritu sa kalibutan direkta nga nagsupak sa Balaang Espiritu:
Karon kita nakadawat, dili sa espiritu sa kalibutan, kondili sa espiritu nga gikan
sa Dios; aron kita mahibalo sa mga butang nga sa walay bayad nga gihatag
kanato sa Dios. (I Mga Taga Corinto 2:12)
Ang Pilosopiya Sa Kalibutan:
Ang mga pilosopiya maoy mga prinsipyo sa kahibalo. Ang kalibutanong mga pilosopiya
wala gipasukad kang Kristo:
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Magmatngon kamo, aron dili kamo mabihag pinaagi sa filosofia ug sa paglim
bong nga walay pulos, sumala sa gikabilinbilin nga sugilon sa mga tawo, sumala
sa mga bata nga pagtulon-an sa kalibutan, ug dili sumala kang Kristo.
(Colosas 2: 8)
Ang Kaalam Sa Kalibutan
Ang kalibutanon nga kaalam dili kaalam sa Dios:
Kay ang kaalam nga iya niining kalibutana maoy usa ka binuang sa atubangan
sa Dios. (I Mga Taga Corinto 3:19)
Ang Dalan Sa Kalibutan:
Ang "dalan" sa kalibutan mao ang liyok sa kalibutan karon, sa naandan niini, sa paagi nga
kini naglihok:
Nga kanhi mao ang inyong mga panaggawi uyon sa kahimtang niining kalibu
tan, uyon sa principe sa kagamhanan sa kahanginan, sa espiritu nga karon
nagabuhat diha sa mga anak sa pagkadili masinulondon. (Efeso 2: 2)
AngMga Tingog Sa Kalibutan:
Ang daghan nga "mga tingog" sa kalibutan sukwahi sa tingog sa Dios:
Tingali, adunay daghan kaayong mga matang sa mga tingog sa kalibutan, ug
walay usa kanila nga walay kahulogan. (I Mga Taga Corinto 14:10)
Ang Kalinaw Sa Kalibutan:
Ang kalinaw sa kalibutan temporaryo, mahuyang, ug usahay malimbongon:
Ako nagabilin kaninyo sa pakigdait, ug ang akong pakigdait gihatag ko kanin
yo: dili sama sa paghatag sa kalibutan ang akong paghatag kaninyo. Dili mali
sang ang inyong kasingkasing, ug dili usab mahadlok. (Juan 14:27)
Ang Kasubo Sa Kalibutan:
Ang diosnon nga kasubo lahi nianang iya sa kalibutan:
Kay ang diosnon nga kasubo mosangpot sa paghinulsol nga magaagak ngadto sa
kaluwasan nga dili pagabasulan; apan ang kasubo nga iya sa kalibutan nagapa
munga ug kamatayon. (II Corinto 7:10)
Ang Kinaiya sa Kalibutan:
Ang kalibutan nagadumot sa Dios:
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... Wala ba kamo manghibalo nga ang pagpakighigala sa kalibutan usa ka pagpa
kig-away sa Dios? Busa bisan kinsa nga makighigala sa kalibutan naghimo sa
iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios; (Santiago 4: 4)
Ang kalibutan nagdumot sa mga magtotoo:
Kong ang kalibutan nagadumot kaninyo, nahibalo kamo, nga kini nagadumot
kanako sa wala pa kini magadumot kaninyo.
Kong kamo iya pa sa kalibutan, ang kalibutan mahigugma sa mga iya; apan
kamo dili man iya sa kalibutan, hinonoa gipili ko kamo gikan sa kalibutan, busa
ang kalibutan nagadumot kaninyo. (Juan 15: 18-19)
Tungod kay ang kalibutan naglangkob sa nakasentro sa unod nga mga indibiduwal nga naga
dumot sa mga magtotoo, kita kinahanglan magkat-on pa mahitungod niining gamhanang
pwersa nga gitawag ug "unod".
IKADUHANG BAHIN: ANG UNOD
Ang kalibutan usa ka dautan nga pwersa sa katilingban ni Satanas nga nagalihok gikan sa
gawas aron sa pag-ataki sa mga magtotoo. Kini ang katilingbanong organisasyon sa unod
nong mga indibiduwal. Ang unod usa ka dautang pwersa nga naglihok gikan sa sulod sa
magtotoo. Ang sama nga "unodnon nga espiritu" nga naglihok sa kalibutan magalihok diha
sa inyong kinabuhi kon kamo motugot niini sa pagbuhat sa ingon. Ang pulong nga "unod"
nga gigamit sa Kasulatan mahimong magtumong sa aktuwal nga lawas sa tawo ug hayop.
Apan dili kini ang atong gihisgutan sa dihang gigamit nato ang pulong "unod" niini nga
leksyon.
Ang Biblia naggamit usab sa pulong nga "unod" aron ihulagway ang batakan nga kinaiya sa
tawo. Ang unod mao ang sentro sa tinuyong pagsupak ug pagrebelde batok sa Dios:
Kay ako nahibalo nga kanako (nga mao, ang akong unod) wala nagapuyo ang
maayo nga butang; kay ang pagbuot ania man kanako. Apan ang pagbuhat sa
maayo wala dinhi kanako.
Kay ang maayo nga buot ko nga pagabuhaton, wala ko pagabuhata; kondili ang
dautan nga dili ko buot pagabuhaton, kana akong ginabuhat.
Karon, kong pagabuhaton ko ang dili ko buot pagabuhaton, dili na ako ang
nagabuhat niini, kondili ang sala nga nagapuyo kanako. (Roma7: 18-20)
Ang unod usa ka mapugsanon nga pwersa sa sulod nga nagpahayag sa iyang kaugalingon sa
pagrebelde pinaagi sa sala. Kini ang kahulogan sa unod nga gigamit niini nga leksyon. Ang
mga pulong nga "kalibutanon" ug "daang pagkatawo" gigamit usab sa paghulagway sa unod
nong kinaiya sa tawo. Ang tanan nga mga tawo aduna niining panguna, makasasala, unod
non nga kinaiyahan:
Busa, pinaagi sa usa ka tawo, misulod ang sala sa kalibutan ug ang kamatayon
misulod pinaagi sa sala, ug nga tungod niini ang kamatayon mikaylap ngadto sa
tanang mga tawo sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. (Roma 5:12)
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Kay ang tanan nanagpakasala, ug nakabsan sa himaya sa Dios. (Roma 3:23)
ANG PANGIBOG SA UNOD:
Busa giingon ko: Maggawi kamo sumala sa Espiritu, ug dili kamo magatuman sa
kailibgon sa unod. (Galacia 5:16)
Unsa ang pangibog sa unod? Una atong ipatin-aw ang pulong nga "pangibog." Ang pangibog
mao ang "kusganong tinguha, kalagnon nga mga pagbati, ang natural nga kalagmitan sa tawo
ngadto sa dautan." Ang Biblia nagpasidaan nga kita dili mangibog sa dautan nga mga butang:
Karon kining mga butanga nahimong mga panig-ingnan alang kanato sa tuyo
nga kita dili unta maibog sa dautang mga butang sama usab sa ilang pagkaibog.
(I Corinto 10: 6)
Ang pangibog sa dautan nga mga butang nga makapahimuot sa unodnong kinaiya mao ang
"pangibog sa unod." Kini mao ang ataki ni Satanas gikan sa sulod. Sama kini sa usa ka sibil
nga gubat sulod sa nasud, nga ang inyong espiritu ug unod nakig-away batok sa usag usa.
GIUNSA PAGLAMBO SA PANGIBOG SA UNOD:
Ang pangibog, o makasasala nga tinguha, una mosulod pinaagi sa mga natural nga igbabati.
Ang mata makakita ug usa ka butang nga dautan o ang dalunggan makadungog ug usa ka
butang nga dautan. Ang paghikap, pagtilaw, o bisan ang pagsimhot mahimo gani nga makapa
lambo sa pangibog. Kini mao ang paagi nga gigamit ni Satanas sa palibot sa kalibutan sa pag
tintal sa unod. Kini nga mga natural nga mga igbabati maoy hinungdan sa dautan nga huna
huna o tinguha sa hunahuna. Kini mao ang pangibog. Ang malaw-ay nga hunahuna mao ang
nagtintal kaninyo sa pagbuhat sa dautan:
Ayaw pagpasultiha ang bisan kinsa sa diha nga siya gitintal, ako gitintal sa
Dios; kay ang Dios dili arang matintal sa kadautan, kay siya gayud wala
magtintal kang bisan kinsa.
Apan ang tagsatagsa ka tawo ginatintal sa diha nga ginaguyod ug ginauloulohan
siya sa iyang kaugalingon nga kailibgon: (Santiago 1: 13-14)
Hinumdomi, ang Dios dili motintal kaninyo. Kamo natintal sa dihang kamo nabihag sa
inyong kaugalingong makasasala, unodnon nga mga kailibgon. Apan kamo dili kinahanglan
nga magpadala niini nga tintasyon. Ang Dios kanunay naghatag ug paagi sa pag-ikyas:
Walay bisan unsa nga panulay nga miabot kaninyo kondili kadto nga maantus
sa tawo; apan ang Dios matinumanon, nga dili motugot nga panulayon kamo sa
labaw sa inyong maarangan; kondili uban sa panulay, magahatag usab ug paagi
sa paglikay aron kamo makaantus niini. (I Mga Taga Corinto 10:13)
Tungod kay ang hunahuna gigamit sa pagtintal sa unod, si Pablo nagpasidaan:
Kay ang panghunahuna sa unod mao ang kamatayon; apan ang hunahuna sa
espiritu mao ang kinabuhi ug pakigdait.
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Tungod kay ang unodnong panghunahuna mao ang pakigbatok sa Dios: kay kini
dili magpasakop sa kasugoan sa Dios, ug dili gayud mahimo kini. (Roma 8: 6-8)
Kamo makakat-on sa ulahi kon sa unsang paagi ang hunahuna usa sa mga nag-unang pang
gubatan sa espirituhanong pakiggubat.
MGA RESULTA SA PANGIBOG:
Kon kamo magpadaug sa pangibog, ang mga pagtintal moresulta ug kon kamo mosunod sa
tintasyon, kini moresulta sa sala nga mosangpot sa kamatayon:
Ug ang pagpangibog, sa makapanamkon na, magapahimugsog sala; ug ang sala,
inigkagulang na, manganak ug kamatayon. (Santiago 1:15)
Ang kalibutan nadunot tungod sa pangibog:
... Sa malikayan ninyo ang pagkamadunoton nga anaa sa kalibutan tungod sa
kailibgon. (II Pedro 1: 4)
Ang inyong unod nadunot tungod sa pangibog,
Nga mahitungod sa inyong daang panggawi sa kinabuhi, managhubo kamo sa
daan nga tawo, nga nakadunot kaninyo sumala sa mga kailibgon nga malim
bongon ... (Mga Taga-Efeso 4:22)
ANG RELASYON SA ESPIRITU NGADTO SA UNOD:
Kay ang unod nagakaibog batok sa Espiritu, ug ang Espiritu batok sa unod; kay
kini nagasupakay ang usa ug usa; aron dili ninyo pagabuhaton ang mga butang
nga buot ninyo. (Galacia 5:17)
Sa dihang kamo naluwas ug puno sa Balaang Espiritu, ang Espiritu nagapuyo sa inyong espi
ritu. Ang Balaang Espiritu nga anaa sa inyong espiritu nagsupak sa mga kaibog sa unod. Ang
inyong unod nagapakig-away batok sa inyong espiritu ug sa Espiritu sa Dios nga anaa sa sulod ninyo. Ang unod nagdani kaninyo sa makasasala nga mga pangibog. Kini ang hinungdan
nga kasagaran dili kamo makakinabuhi sa paagi nga inyong gitinguha nga magkinabuhi.
Si Pablo naghulagway niini nga gubat tali sa espiritu ug sa unod sa Roma kapitulo 7:
Nan hingkaplagan ko ang kasugoan, nga kong buot ako nga magbuhat ug
maayo, ang dautan ang ania kanako;
Kay may kalipay ako sa kasugoan sa Dios, ingon sa tawo nga sa sulod
Apan nakita ko ang lain nga kasugoan sa akong mga bahin sa lawas nga nagapa
kig-away batok sa Kasugoan sa akong salabutan ug nagabihag kanako ngadto sa
ilalum sa kasugoan sa sala nga ania sa akong mga bahin sa lawas.
(Roma 7: 21-23)
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ANG MGA BUHAT SA UNOD:
Ang mga kailibgon sa unod, kung dili mabuntog, mosangpot sa makasasalang buhat sa unod
nga moresulta sa espirituhanong kamatayon:
Karon mahayag ang mga buhat sa unod, nga mao kini: pagpakighilawas,
kahugawan, kaulag,
Pagsimba sa mga dios-dios, lumay, mga pagdinumtanay, mga pag-away, mga
pangabugho, mga kaligutgut, mga pagpundokpundok, mga pagkabahinbahin,
Mga kasina, mga pagpatay, mga paghuboghubog, mga hudyaka ug bahakhak,
ug mga butang nga maingon-ingon niini; nga gipasidaan ko kaninyo kaniadto,
ingon nga gipasidan-an ko kamo pag-usab, nga kadto sila nga mga nagabuhat sa
maong mga butang dili magapanunod sa gingharian sa Dios. (Galacia 5: 19-21)
Kini nga listahan mahimong bahinon ngadto sa upat ka mga kategoriya sa mga sala:
-Mga Sala Sa Pagsimba: Pagsimba ug mga diosdios ug lumay.
-Mga Sala Sa Sekso: Panapaw, pakighilawas, kahugawan, ug kaulag.
-Personal Nga Mga Sala: Paghuboghubog ug hudyaka-bahakhak.
-Mga Sala Sa Relasyon: Pagdumot, pagbahinbahin, pagpundokpundok, kasuko,
panag- away, mga pangabugho, mga kasina, ug mga pagpatay.
Ang matag usa niining mga makasasala nga buhat gihubit sa detalye sa kurso sa Harvestime
International Institute nga "Ministeryo sa Balaang Espiritu." Sila gitandi sa bunga sa Balaang
Espiritu nga kinahanglan nga mapalambo sa mga kinabuhi sa mga magtotoo.
GAMHANANG MGA PWERSA SA DAUTAN
Ang kalibutan ug ang unod ihiusa uban ni Satanas ug sa iyang mga demonyo makiggubat
batok sa mga magtotoo. Kini mao ang mga espirituhanong pwersa sa dautan. Sa mosunod
nga mga leksyon makakat-on kamo sa mga estratihiya sa espirituhanong pakiggubat aron
makigbatok niining gamhanan nga espirituhanong pwersa sa dautan.
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INSPEKSYON
1. Isulat ang mga sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Unsa ang gipasabot sa pulong "unod" ingon nga gigamit niini nga leksyon?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Unsa ang gipasabot sa pulong "kalibutan" ingon nga gigamit niini nga leksyon?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Kinsa ang principe niining kalibutana?
_____________________________________________________________________

5.

Itingob ang mga kinaiya sa sistema sa kalibutan karon.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Unsa ang hinungdan sa makasasalang kahimtang sa kasamtangang sistema sa
kalibutan?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
96

7. Unsa ang kinaiya sa kalibutan ngadto sa mga magtotoo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Unsa ang gipasabot sa "pangibog sa unod"?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Sa unsa nga paagi nga ang pangibog mapalambo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10. Unsa ang mahitabo kung dili ninyo makontrolar ang pangibog?
_____________________________________________________________________

11. Hatagi ug usa ka pakisayran sa Kasulatan nga nagpaila sa mga buhat sa unod.
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Pagtuon ug dugang sa mga buhat sa unod sa Galacia 5: 19-21.
2. Itandi kining dautan nga mga buhat sa bunga sa Espiritu sa Mga Taga Galacia 6: 22-23.
3. Basaha ang Juan 1: 1-15 ug kapitulo 3. Matikdi ang dakong gugma sa Dios alang sa
kalibutan bisan pa sa makasasala ug unodnong kahimtang niini. Unsa ang gibuhat sa
Dios aron ipakita ang iyang gugma? Unsa ang tubag sa kalibutan?
4. Pagtuon ug dugang mahitungod sa tintasyon.
-Si Satanas gitawag nga manunulay: Mateo 4: 3; I Mga Taga Tesalonica 3:15
-Ang Dios dili motintal sa mga tawo sa pagbuhat sa dautan: Santiago 1: 13-14-Kamo matintal pinaagi sa:
-Tawo: Mateo 16: 1; 19: 3; 22:35; Marcos 8:11; 10: 2; Lucas 11:16; Juan 8: 6
-Satanas: Mateo 4: 1; Marcos 1:13; Lucas 4: 2; I Mga Taga Corinto 7: 5
-Inyong mga pangibog: Santiago 1: 13-14
-Mga bahandi: I Timoteo 6: 9
-Kamo mag-ampo nga dili madala ngadto sa pagtintal: Mateo 26:41; Lucas 11: 4;
Marcos 14:38; 22:46
-Si Jesus gitintal, apan wala makasala: Mga Hebreohanon 2:18; 4:15
-Kamo mapanalanginan kon kamo molahutay sa tintasyon, Santiago 1:12
-Ang Dios makaluwas kaninyo gikan sa tintasyon: Mga Hebreohanon 4:15; II Pedro
2: 9; I Mga Taga Corinto 10:13
-Ang tintasyon naghatag ug kabug-at apan inyong pagaisipon ang matag tintasyon
ingon nga usa ka kalipay Santiago 1: 2; I Pedro 1: 6
5. Kamo ba nakasinati sa pangibog nga mihatod sa tintasyon ug dayon sa sala? Sunda ang
estratihiya sa I Juan 1: 8-9.
6. Diha sa konteksto sa paghulagway sa gubat tali sa Balaang Espiritu ug sa unod nga gipa
ila ni Pablo ang mga buhat sa unod nga nagapakig-away sa mga magtotoo. Tan-awa ang
Galacia 5: 16-26.
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KAPITULO 8
ESTRATIHIYA SA KAAWAY
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:






Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagtingob sa estratihiya sa kaaway nga may kalabutan sa Dios.
Pagtingob sa estratihiya sa kaaway nga may kalabutan sa mga nasud.
Pagtingob sa estratihiya sa kaaway nga may kalabutan sa mga dili magtotoo.
Pagtingob sa estratihiya sa kaaway nga may kalabutan sa mga magtotoo.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Magbuotan kamo, managtukaw kamo; tungod kay ang inyong kaaway, ang
Yawa, ingon sa usa ka nagangulub nga leon, nagalibot-libot sa pagpangita ug
tukbonon.
Nga suklan ninyo, sa kalig-on sa inyong pagtoo, sa hingbaloan ninyo nga ang
mao usab nga mga pag-antus nangatuman diha sa inyong mga igsoon nga ania
sa kalibutan. (I Pedro 5: 8-9)
PASIUNA
Kini nga leksyon nagpresentar sa kinatibuk-ang talan-awon sa estratihiya sa atong kaaway,
si Satanas. Sa sunod nga leksyon, kamo hatagan sa kinatibuk-ang talan-awon sa "Plano Sa
Gubat" sa Dios. Sa ulahing mga pagtulon-an, human kamo gisangkapan sa inyong espirituha
nong mga hinagiban, kamo hatagan ug mas tukma nga mga pangbatok-nga-mga-estratihiya
aron mabuntog ang tanang dautang mga plano sa kaaway. Apan una, kinahanglan inyong
masabtan ang kinatibuk-ang estratihiya sa kaaway nga may kalabutan sa Dios, mga nasud,
mga dili magtotoo, ug mga magtotoo.
ANG KAAWAY UG ANG DIOS
Ang orihinal nga sala ni Satanas mao ang iyang gusto nga mahisama sa Dios, busa ang iyang
karon nga gahum ug mga kalihokan gitumong labi na batok sa Dios. Ang tanan niyang uban
nga mga kalihokan ug ang iyang kinaiyahan giisip nga naggikan sa iyang orihinal nga rebel
yosong ambisyon.
Pananglitan, ang pag-ataki ni Satanas sa unang lalaki ug babaye, si Adan ug Eva, usa ka pagataki sa kinaiya ug pagkontrolar sa Dios (Genesis 3: 1-5). Si Satanas usab nagsugyot kang
Cain sa pagpatay kang Abel sa pagsupak sa Dios (I John 3: 10-12). Kamo magtuon sa matag
ataki ni Satanas nga natala sa Kasulatan ug inyong makaplagan nga kini maoy pag-ataki sa
Dios ug sa iyang mga kalihokan ug kinaiyahan.
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Si Satanas direkta nga kasupak sa Dios sa matag kalihokan ug kalidad sa kinaiyahan. Pananglitan, ang Dios gugma samtang si Satanas madumtanon ug nagpasiugda sa pagdumot
(I Juan 3: 7-15). Ang Dios mao ang kinabuhi ug nagmugna sa kinabuhi samtang si Satanas
nagpasiugda sa kamatayon ug kalaglagan (Mga Hebreohanon 2:14).
Si Satanas dili lamang misupak sa Dios ug sa iyang kinaiyahan, apan iyang gisupak usab ang
programa sa Dios. Siya nanghimakak sa paglungtad sa Dios (Mga Salmo 14: 1-3), nagpasiug
da sa mga bakak (Efeso 2: 2; II Mga Taga Tesalonica 2: 8-ll); ug anaa sa luyo sa bakak nga
mga relihiyon, sa okultismo, ug mga kulto sa ilang bakak nga mga doktrina ug mga buhat.
Ang relihiyosong sistema ni Satanas moresulta sa mini nga mga magtutudlo, mga propeta, ug
mga "kristo." Kamo magtuon ug dugang mahitungod niini sa ulahi samtang magtuon kamo sa
"Espirituhanon Kadautan Diha Sa Langitnon Nga Mga Dapit."
Si Satanas moabot sa kinapungkayan sa iyang pagrebelde batok sa Dios ug sa iyang mga pla
no sa panahon sa "Katapusang Gubat" nga gihisgutan sa katapusan nga kapitulo niini nga kur
so. Bisan pa niining dautan nga mga estratihiya, si Satanas ug ang iyang panon sa demonyoha
nong mga gahum dili kakuyaw sa atong Dios nga Makagagahum.
ANG KAAWAY UG ANG MGA NASUD
Si Satanas gitawag nga "dios niini nga kalibutan" nga naglakip sa mga tawo nga dili mga mag
totoo ug mga demonyo nga mga manolonda. (II Mga Taga Corinto 4: 4) Siya mitanyag sa
mga kanasuran ngadto kang Jesus sa panahon sa tintasyon ni Kristo, ug ang atong Ginoo wala
makiglalis sa pagkalehitimo sa tanyag. Siya yano nga midumili sa pagrebelde batok sa Dios
sa pagpasakop sa pamaagi ni Satanas sa pag-angkon sa lagda (Mateo 4: 8-10).
Si Satanas migamit sa iyang mga demonyo sa pag-impluwensya ug paglimbong sa mga nasud nga nagapangulo sa mga lider ug katawhan nga mahisalaag gikan sa Dios. Kini mao ang
hinungdan nga adunay mga mabangis nga diktador ug dili diosnon nga sistema sa politika sa
daghang mga nasud. Kini usab ang hinungdan sa mga gubat ug pagbahinbahin tali sa mga
nasud. Si Satanas nag-impluwensya ilabi na sa mga lider batok sa Simbahan ug pinili nga
katawhan sa Dios, ang Israel. Siya usab namuhat pinaagi sa mga gobyerno aron mapugngan
ang pagkaylap sa Ebanghelyo.
Atol sa panahon sa kagul-anan si Satanas magamando gayud sa mga kalihokan sa grupo sa na
pulo ka mga nasud pinaagi ni Antikristo. Human sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo, si Satanas
pagagapuson sulod sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 20: 3). Sa iyang pagbuhi, iyang pagalim
bongan ang mga nasud sa katapusan nga panahon aron sa pagtigum kanila batok sa Jerusalem
ug sa Dios (Pinadayag 20: 7-10). Sa katapusan, ang matag gingharian sa yuta ug ang Gingha
rian ni Satanas mahimong mga Gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesu-Kristo.
ANG KAAWAY UG ANG MGA DILI MAGTOTOO
Ang kaaway adunay gamhanan kaayo nga estratihiya nga naglihok batok sa mga dili magto
too. Iyang gibutaan ang ilang mga hunahuna sa Ebanghelyo (II Mga Taga Corinto 4: 3-4) ug
gisakmit ang kamatuoran sa Ebanghelyo sa dihang sila nakadungog niini aron walay tubag
nga mahitabo (Lucas 8:12). Ingon nga sangputanan, ang Ebanghelyo daw binuang ug walay
kalabutan niadtong nawala sa sala (I Corinto 1:18).
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Si Satanas usab nanglit-ag sa daghang mga dili magtotoo sa bakak nga mga relihiyon (I Timo
teo 4: 1-3) ug naggiya kanila sa paglakaw sumala sa "dalan sa kalibutan" nga mao ang piloso
piya sa kapanahonan. Kana nga pilosopiya mahimong magkalahi gikan sa kaliwatan ngadto
sa kaliwatan ug kultura ngadto sa kultura, apan kini kanunay nakasentro sa nilalang ug nagpa
siugda sa linalang imbis nga nakasentro sa Dios. Si Satanas kanunay nagapugas sa mga binhi
sa pagrebelde (sala) diha sa mga kasingkasing ug hunahuna sa mga dili magtotoo.
Usa sa mga katuyoan sa Balaang Espiritu mao ang pagpakiggubat batok kang Satanas alang
sa mga kalag sa mga dili magtotoo. Ang Balaan nga Espiritu namuhat aron sa pagkombiktar
sa mga lalaki ug mga babaye sa ilang makasasalang pagrebelde batok sa Dios (Juan 16:711).
ANG KAAWAY UG ANG MGA MAGTOTOO
Sa dihang inyong gidawat si Jesu-Kristo ingon nga Manluluwas, kini wala magpasabot nga
ang gubat natapos na! Kamo nakadaug sa usa ka dakong komprontasyon sa dihang kamo nalu
was, apan sa pagkatinuod, ang inyong mapintas nga pakigbisog nagsugod pa lang.
Kamo makakat-on ug daghang mga piho nga pamaagi ni Satanas samtang kamo magpadayon
sa pagtuon niini nga kurso ug masinangkapan sa espirituhanong mga hinagiban ug mapalihok
aron makasulod sa teritoryo sa kaaway. Apan ang tanan niini nga mga pag-ataki matingob sa
upat ka dagkong mga dapit. Sa kinabuhi sa magtotoo si Satanas moataki sa:
PULONG SA DIOS:
Si Satanas maoy hinungdan nga kamo magduhaduha sa Pulong sa Dios ug magdugang niini,
magkuha gikan sa, o magtuis sa Kasulatan. Hinumdomi nga kini nahitabo sa unang pagtintal
ni Eva. Kini mao ang hinungdan nga kamo magtuon ug makasabot sa Pulong sa Dios aron
kamo dili malimbongan niini nga mga ataki.
INYONG PAGSIMBA SA DIOS:
Ang unang pagrebelde ni Satanas naglambigit sa iyang tinguha nga simbahon, mao nga labi
niya nga gipunting ang pagsimba sa mga magtotoo. Siya mosulay sa pagpugong kaninyo sa
pagsimba o pagdala kaninyo ngadto sa bakak o unodnong pagsimba.
INYONG PAGLAKAW UBAN SA DIOS:
Si Satanas moataki sa inyong personal nga paglakaw uban sa Dios. Siya nagsumbong ug nag
butangbutangan kaninyo, nagtintal kaninyo sa paghimo sa mga buhat sa unod, nagpapuliki sa
kalibutan, ug nagsalig sa inyong kaugalingong tawhanong kaalam ug kusog. Kung si Satanas
makadaug sa teritoryo sa inyong personal nga paglakaw uban sa Dios, kini makapasayon kani
ya sa pagpildi kaninyo sa sunod nga dapit nga mao ang...
INYONG BULUHATON ALANG SA DIOS:
Si Satanas usab moataki sa inyong buluhaton alang sa Dios. Siya mosulay sa pagpugong
kaninyo sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios pinaagi sa paglutos, katalagman, pagkawala
sa kadasig, walay pag-ampo, ug pagkapuliki sa mga kabalaka sa kalibutan. Si Satanas usab
101

naningkamot sa pag-apekto sa inyong buhat alang sa Dios pinaagi sa pagsulod sa Iglesia uban
sa bakak nga mga magtutudlo ug mga tinun-an (II Corinto 11: 13-15; II Pedro 2: 1-19; Mateo
13: 38-39). Samtang ang Dios nagpugas sa maayong binhi pinaagi sa inyong pagpangalagad,
ang kaaway nagpugas sa mga bunglayon nga mao ang "mga anak sa dautan." Siya nagpasiug
da ug pagkabahinbahin sa sulod sa Lawas ni Kristo nga nagapaningkamot nga makaapekto sa
buhat sa Dios ug sa iyang mga katuyoan sa inyong kinabuhi ug pangalagad.
BUSA --- UNSAY INYONG BUHATON?
Ang mga estratihiya ni Satanas sa pagkatinuod nagkalainlain ug gamhanan samtang siya
namuhat batok sa Dios, sa mga nasud, dili mga magtotoo, ug mga magtotoo.
Ang paggahin sa katapusang upat ka mga leksyon sa pagtuon sa kaaway, ang espirituhanong
mga pwersa sa dautan, teritoryo sa kaaway, ug estratihiya, tingali kamo nabug-atan na niini
nga punto. Apan sama sa inyong makat-onan sa sunod nga kapitulo, ang Dios adunay "plano
sa gubat" nga labi ka dako ug mas gamhanan kay sa bisan unsang plano sa kaaway.
Kamo andam na karon sa pagtuon sa maong plano ug unya masinangkapan sa inyong espiritu
hanong mga hinagiban ug mapalihok alang sa gubat.
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INSPEKSYON
1. Isulat ang mga sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Itingob ang estratihiya sa kaaway nga may kalabutan sa Dios.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Itingob ang estratihiya sa kaaway nga may kalabutan sa mga nasud.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Itingob ang estratihiya sa kaaway nga may kalabutan sa mga dili magtotoo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.

Itingob ang estratihiya sa kaaway nga may kalabutan sa mga magtotoo.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Susiha ang nasud nga inyong gipuy-an. Unsa nga mga pamaagi sa kaaway ang inyong
nakita nga naglihok sa inyong nasud?
2.

Susiha ang mga dili magtotoo sa inyong palibot nga inyong giampo. Gibutaan ba sa kaa
way ang ilang mga mata sa Ebanghelyo? Gilabni ba niya ang mensahe sa Ebanghelyo
nga gihatag kanila? Gitudloan ba sila sa pagtulon-an sa bakak nga relihiyon? Nagpuyo ba
sila sa "dalan sa kalibutan" ug sa iyang estilo-sa-kinabuhi? Himoa kining mga butanga sa
pag-ampo.

3. Timan-i ang upat ka mga akusasyon ni Satanas:
-Siya nag-akusa sa Dios atubangan sa magtotoo: Genesis 3: 1-5
-Siya nag-akusa sa magtotoo sa atubangan sa Dios: Job l-2; Pinadayag 12: 9-10
-Siya nag-akusa sa magtotoo sa atubangan sa iyang kaugalingong tanlag: Jeremias
31:34; Roma 8: 33-39
-Siya nag-akusa sa magtotoo pinaagi sa ubang mga magtotoo: Mateo 16: 13-23;
Roma 8: 33-39.
4.

Hunahunaa ang inyong kaugalingon nga kinabuhi. Diha sa luna nga gitagana sa ubos,
analisaha kung giunsa kamo pag-ataki ni Satanas nga may kalabutan sa Pulong sa Dios,
inyong pagsimba, paglakaw uban sa Dios, o pagpamuhat alang sa Dios:
Ang Pulong sa Dios:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Pagsimba sa Dios:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Paglakaw uban sa Dios:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Pagpamuhat alang sa Dios:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Sa mosunod nga mga leksyon inyong matun-an ang tukmang estratihiya alang sa pagdaug sa
mga panagsangka sa matag usa niining mga dapita.
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KAPITULO 9
ANG PLANO SA GUBAT SA DIOS
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:





Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa katuyoan sa Dios.
Pag-ila sa katuyoan sa pag-anhi ni Jesus sa kalibutan.
Pagpatin-aw sa unom ka punto nga plano sa gubat alang sa espirituhanong
pakiggubat.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Ang nagabuhat sa sala, iya sa yawa; kay ang Yawa nagapakasala sukad pa sa
sinugdan. Tungod niini nga katuyoan gipadayag ang Anak sa Dios, aron iyang
malaglag ang mga buhat sa yawa. (I Juan 3: 8)
PASIUNA
Kini nga kapitulo nagpaila sa pangunang gubat alang sa espirituhanong pakiggubat. Usa kini
ka estratihiya sa pagsabot sa mga katuyoan sa atong pakiggubat ug nakabasi sa komunikassyon uban sa atong Labing Taas nga Kumander pinaagi sa pag-ampo, pagpuasa, ug sa sinulat
nga Pulong sa Dios.
Sa dihang kamo wala makasabot sa katuyoan ug plano sa Dios, kamo matintal nga mawad-an
ug paglaum sa mga panagbangi sa kinabuhi. Kini mao ang hinungdan nga daghang mga Kris
tohanong sundalo ang napakyas sa pakiggubat: Sila wala makasabot sa balaang katuyoan
luyo sa gubat.
... Kay kon ang ilang katuyoan o kalihokan gikan man sa tawo, kini mapakyas.
Apan kong gikan sa Dios, dili ka makahimo sa paghunong niining mga tawha
na. Ikaw makakaplag lamang sa imong kaugalingon nga makig-away batok sa
Dios. (Mga Buhat 5: 38-39 New International Version)
ANG KATUYOAN SA PAKIGGUBAT
Sukad sa sinugdanan sa panahon, ang matag kinaiyanhong pakiggubat nga gipakigbisogan
kanunay adunay katuyoan diin kini gisugyot. Sa dili pa kita mag-usisa sa plano sa gubat sa
Dios, importante nga masabtan ang katuyoan sa espirituhanong pakiggubat. Kini naglambigit
sa pagsabot sa mga katuyoan sa Dios nga Amahan ug ni Jesu-Kristo nga Anak.
ANG KATUYOAN SA DIOS:
Kini maoy katuyoan sa Dios nga...
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... Sa usa ka hugna sa kahupnganan sa mga panahon sa pagtigom sa tanan nga
mga butang diha kang Kristo, nga anaa sa Langit, ug nga ania sa yuta...
(Efeso 1:10)
Gikan sa sinugdanan sa panahon, si Satanas nakigbisog batok sa katumanan niini nga katu
yoan. Ang inyong kaugalingon nga pakiggubat sa kalibutan sa espiritu adunay kalabutan sa
katuyoan sa Dios. Si Satanas nagapakigbisog sa pagdala sa inyong kasingkasing, hunahuna,
espiritu, ug kalag ngadto sa pagkamaunongon kaniya imbis kang Ginoong Jesu-Kristo.
Ang Dios namuhat diha kaninyo aron matuman ang iyang katuyoan:
Kay ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat usab
sa iyang maayong kahimut-an. (Mga Taga-Filipos 2:13)
Ang Dios namuhat usab sa inyong kinabuhi aron matuman ang iyang katuyoan:
Ug dili usab ninyo itugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa sala ingon
nga mga galamiton sa pagkadilimatarung; kondili itugyan ninyo ang inyong
kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga mga buhi gikan sa mga minatay, ug ang
inyong mga bahin sa lawas ingon nga mga galamiton sa pagkamatarung alang sa
Dios. (Roma 6:13)
Sa dihang inyong itugyan ang inyong kaugalingon aron mamahimong "instrumento sa pagka
matarung ngadto sa Dios," nagpasabot kini nga inyong dad-on ang inyong kinabuhi ug panga
lagad nga mahiusa sa iyang katuyoan ug mga plano. Sa pagbuhat niini, kamo mahimong puntarya sa kaaway sa Dios, si Satanas.
ANG KATUYOAN NI JESUS:
Si Jesus miingon:
Ang nagabuhat sa sala, iya sa yawa; kay ang Yawa nagapakasala sukad pa sa
sinugdan. Tungod niini nga katuyoan gipadayag ang Anak sa Dios, aron iyang
malaglag ang mga buhat sa yawa. (I Juan 3: 8)
Ang hinungdan nga si Jesus mianhi sa kalibutan mao ang paglaglag sa mga buhat ni Sata
nas. Kini gilayon nagpahimutang kaniya diha sa pagsupak sa kaaway:
Ang kawatan dili moanhi, kondili aron siya makapangawat, ug makapamatay,
ug makapanglaglag; ako mianhi aron sila makabaton ug kinabuhi, ug makaba
ton niini sa madagayaon gayud. (Juan 10:10)
Sukad sa sinugdanan sa iyang yutan-on nga pangalagad, gipahimutang ni Jesus ang paglaglag
sa mga buhat ni Satanas:
-Siya nagpadayag sa pagkaulipon sa sala (Juan 8:34).
-Siya nagpasaylo sa mga sala (Mateo 9: 1-8; Marcos 2: 1-12, 17; Lucas 4: 17-32).
-Siya naghatag ug gibug-aton sa kondisyon sa kasingkasing kay sa paglingla sa pang
gawas nga panagway (Mateo 15: 16-20; Marcos 7: 20-23; Lucas 6:45;11:39).
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-Siya nag-ayo sa masakiton (Mateo 11: 5).
-Siya nagbanhaw sa mga tawo gikan sa mga patay (Marcos 5: 35-43; Lucas 8: 49-56;
Juan 11).
-Siya nagpahigawas sa mga tawo gikan sa gahum sa demonyo (Mateo 8:16).
Sa katingbanan, iyang gilaglag ang mga buhat ni Satanas sa mga kasingkasing, mga kalag,
mga hunahuna, ug mga lawas sa mga lalaki ug mga babaye:
Ang mga buta nanagpakakita, ug ang mga bakol nanagpanglakaw, ang mga
sanlahon nahinloan, ang mga bungol nakadungog, ang mga patay nangabanhaw,
ug sa mga kabus ginawali ang Maayong Balita ngadto kanila. (Mateo 11: 5)
Si Jesus wala lamang naglaglag sa mga buhat ni Satanas, siya usab nagbutyag sa malansi
song mga estratihiya sa kaaway:
-Siya nagtudlo sa pagpanglingla ni Satanas nga molambo sa katapusang mga adlaw
dinhi sa yuta Mateo 24-25; Marcos 13; Lucas 17: 22-37; 21: 8-36; Mateo 24-25).
-Siya nagpasidaan nga si Satanas makahimo sa paglaglag sa kalag (Mateo 10:28).
-Siya naghisgot sa kinahanglanon sa pagbugkos sa kusgan nga tawo (Satanas) sa dili
pa makadaut sa iyang mga butang (Mateo 12: 26-30; Marcos 3: 23-27; Lucas 11:1724).
-Siya nagpadayag kon giunsa ni Satanas pagsulay sa pagpugong sa Pulong sa Dios
gikan sa pagka-epektibo diha sa mga kasingkasing sa mga lalaki ug babaye (Mateo
13:38; Marcos 4:15; Lucas 8:12).
-Siya nagbutyag niadtong dili matarung sa Dios ingon sa ilang "amahan, ang yawa"
(Juan 8: 44-47).
-Siya nagpadayag kang Satanas ingon nga "Principe niini nga kalibutan" (Juan 14:30).
ANG DAKO NGA PAGBAHIN
Bisan tuod si Jesus mianhi aron sa pagdala sa kalinaw sa Dios (Juan 14:27; Filipos 4: 7), ug
pakigdait uban sa Dios (Roma 5: 1), ang iyang pag-anhi nagdala usab sa pagkabahin:
Dili ako magdahum nga ako mianhi sa pagdala ug pakigdait sa yuta, wala ako
moanhi sa pagdala ug pakigdait, kondili pinuti.
Kay mianhi ako sa pagpahimutang sa tawo aron makigbingkil siya batok sa
iyang amahan, ug sa anak nga babaye batok sa iyang inahan, ug sa umagad nga
babaye batok sa iyang ugangan nga babaye;
Ug ang mga kaaway sa tawo mao ang sa iyang kaugalingong panimalay.
(Mateo 10: 34-36)
Si Jesus nagbahin sa tanang mga tawo ngadto sa duha ka kampo sa gubat. Dili mahimo nga
mahimong neyutral:
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Walay bisan kinsa nga arang makaalagad ug duha ka agalon; kay magadumot
siya sa usa, ug mahigugma sa usa; kun magadapig ba hinoon sa usa, ug maga
tamay sa usa. Kamo dili makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi. (Mateo 6:24)
Siya nga dili dapig kanako batok kanako ... (Lucas 11:23)
Si Jesus naghisgot niining dakong pagbahin diha sa sugilanon mahitungod sa duha ka mga
dalan, usa nga tul-id ug hiktin ug usa nga halapad. Siya nagpasidaan sa pagpanglingla ni
Satanas sa lapad nga dalan nga gikuha sa kadaghanan sa (Mateo 7: 13-14). Pinaagi sa asoy
sa tawong dato ug ni Lazaro sa (Lucas 16: 19-31), Si Jesus nagtangtang sa tabil tali sa kina
buhi ug kamatayon. Siya nagpakita sa mga tawo sa resulta sa pagpili sa sayop nga paagi.
Tungod kay iyang gilaglag ug gibutyag ang mga buhat ni Satanas, si Jesus nailalum sa pagataki sa iyang tibook kinabuhi dinhi sa yuta. Ang kaaway kanunay nga naningkamot sa pag
laglag kaniya o pagpugong kaniya sa pagtuman sa misyon nga iyang gianhi. Sa higayon nga
siya natawo, usa ka laraw gihimo sa iyang kinabuhi. Atol sa iyang pangpubliko nga panga
lagad adunay daghang mga laraw sa iyang kinabuhi ug labing minos usa ka laraw nga wala
matuman. Siya nakahimamat sa pagsupak sa gahum sa demonyo, mga lider sa relihiyon,
iyang kaugalingong mga sumusunod, ug ni Satanas.
Sa dihang inyong ipahiuyon ang inyong kaugalingon sa plano ug mga katuyoan ni Jesus pina
agi sa pagdawat kaniya ingon nga inyong Manluluwas, kamo mahimong kabahin sa kasunda
lohan nga nakiggubat batok ni Satanas. Ang mga katuyoan ni Jesus nahimong inyong mga
katuyoan ug kini nagbutang kaninyo sa usa ka taktikanhon nga posisyon sa direkta nga
pagsupak sa kaaway.
ANG PLANO SA GUBAT
Adunay daghang lainlaing estratihiya sa Kasulatan nga magamit sa espirituhanong pakiggu
bat, apan ang batakan nga plano sa gubat alang sa mga magtotoo gipadayag pinaagi sa pagobserbar kung giunsa ni Jesus pagdumala sa kaaway. Ang batakan nga plano sa gubat alang
sa espirituhanong pakiggubat gibasi sa unom ka dagkong punto. Kini mao ang:
-Pulong Sa Dios
-Gihatag nga Gahum ug Awtoridad
-Pag-ampo
-Pagpuasa
-Mga Yawi sa Gingharian
-Ngalan ni Jesus
ANG PULONG SA DIOS
Usa ka direkta nga komprontasyon tali ni Jesus ug ni Satanas miabot atol sa espesyal nga yug
to sa tintasyon sa kaaway. Niini nga engkwentro, usa sa dagkong mga bahin sa atong espiritu
hanon nga plano sa gubat gipadayag. Sa dili pa ipadayon kini nga pagtulon-an, basaha ang
mga asoy niini nga pagtintal nga natala sa Mateo 4: 1-11, Marcos 1: 12-13, ug Lucas 4: 1-13.
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Una gisulayan ni Satanas si Jesus nga himoong tinapay ang mga bato. Ang gahum ni Jesus
nga sa dili madugay mohimo sa tubig ngadto sa vino makahimo unta sa mga bato ngadto sa
tinapay. Apan ang pagbuhat sa ingon niini nga sitwasyon mao unta ang paglihok sa kinauga
lingon gawas sa Dios ug paggamit sa iyang gahum alang sa personal nga kaayohan.
Sunod si Satanas misulay sa pagkuha ni Jesus aron ihulog ang iyang kaugalingon gikan sa
ibabaw sa templo. Matikdi nga si Satanas miingon "Umambak ka sa ubos." Si Satanas dili
makahulog kaniya, tungod kay ang gahum ni Satanas limitado nga gahum. Si Satanas maka
dani kaninyo sa pagpakasala, apan siya dili makapaambak kaninyo. Sumala sa inyong nakatonan, ang matag tawo matintal sa diha nga siya madani sa kaugalingon niyang kaibog. Siya
wala gipugos, apan gihaylo. Niini nga pagtintal, gigamit ni Satanas ang Pulong sa Dios aron
maabli ang iyang pag-apelar, apan sayop ang iyang pag-aplikar (Mateo 4: 6). Ang dili husto
nga paggamit sa Pulong sa Dios mao ang pangunang estratihiya ni Satanas.
Sa parehong unang duha ka mga tintasyon si Satanas miingon "KON ikaw mao ang Anak sa
Dios," buhata kining mga butanga. Alang kang Jesus nga motuman niini mao ang pagdawat
nga ang pagpamatuod sa iyang pagkaanak sa Dios dili igo. Ang Dios nagsulti na gikan sa
langit nga nagpamatuod niini nga relasyon (Mateo 3:17). Si Satanas kanunay gisentro ang
iyang mga pag-ataki sa inyong relasyon sa Dios. Ang katapusang pagtintal maoy usa ka
paghangyo ni Satanas alang sa pagsimba. Agig balos, si Satanas motugyan kang Jesus sa
tanang gingharian sa kalibutan.
Niining tulo ka mga sitwasyon sa tintasyon kamo nakakita sa dautan nga mga pwersa sa kali
butan, unod, ug ang Yawa nga nakiggubat batok kang Jesus. Si Jesus nakig-atubang sa mga
pagtintal ni Satanas uban sa Pulong sa Dios. Ang Biblia usa ka importante nga espirituhanong
hinagiban ug bahin sa kalasag sa Dios nga inyong pagatun-an sa ulahi. Kini gitawag nga "es
pada sa Espiritu." Ang Pulong sa Dios mao lamang ang dinasig sa Dios nga manwal sa espiri
tuhanong pakiggubat. Ang uban nga mga basahon mapuslanon lamang kung kini nahiuyon sa
Pulong sa Dios.
Sa pag-atubang sa mga tintasyon ni Satanas, gigamit ni Jesus ang Pulong sa Dios. Si Jesus
nagkutlo ug espesipikong Kasulatan nga magamit sa dihadiha nga gubat. Siya wala nagkutlo
sa mga tudling sa kronolohiya o kasaysayan gikan sa Daang Tugon. Si Jesus miingon, "Kini
gisulat pag-usab ..." Kung kamo mogamit sa tino nga Kasulatan, siguroha nga sila adunay
balansi sa nahibilin sa Pulong sa Dios. Sila kinahanglan nga lantawon sa ilang konteksto ug
gamiton nga nahiuyon sa kinatibuk-ang gipadayag nga Pulong sa Dios.
Aron epektibo nga magamit ang Pulong sa Dios sa espirituhanong pakiggubat, kamo kina
hanglan mahibalo sa Pulong sa Dios. Kamo kinahanglan magtuon, mamalandong, ug mag
sag-ulo niini. Daghang mga kapildihan sa kinabuhi miabot tungod kay wala kita makaila sa
Pulong sa Dios:
Si Jesus mitubag ug miingon kanila: Nangasayop kamo, kay kamo wala makahi
balo sa mga Kasulatan, bisan ang gahum sa Dios. (Mateo 22:29)
Ang Pulong sa Dios mao ang atong manwal alang sa pakiggubat ug nagpadayag sa espirituha
nong plano sa gubat sa Dios.
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GIKATUGYAN NGA GAHUM UG AWTORIDAD
Ang ikaduhang bahin sa plano sa gubat gibasi sa gahum ug awtoridad ibabaw kang Satanas
nga gitugyan ni Jesus ngadto sa iyang mga sumusunod:
Ug gitigom niya ang napulo ug duha ka mga tinun-an, ug iyang gihatagan sila ug
gahum ug pagbulot-an ibabaw sa tanang mga yawa, ug sa pag-ayo sa mga sakit.
(Lucas 9: 1)
Ang awtoridad ug gahum maoy duha ka managlahi nga mga butang. Tagda ang pananglitan
sa usa ka pulis. Siya adunay tsapa ug uniporme nga simbolo sa iyang awtoridad. Ang iyang
awtoridad naggikan sa posisyon nga iyang gihuptan sa gobyerno. Apan tungod kay ang tanan
nga mga tawo wala nagtahod sa maong awtoridad, ang pulis usab nagdala ug hinagiban. Ang
hinagiban mao ang iyang gahum.
Ang inyong awtoridad batok sa kaaway nagagikan kang Jesu-Kristo ug ang inyong katungda
nan diha kaniya ingon nga mga magtotoo. Ang inyong gahum batok sa kaaway naggikan sa
Balaang Espiritu:
Ug ania karon, ako magpadala sa saad sa akong Amahan nganha kaninyo; apan
managpabilin kamo sa ciudad sa Jerusalem, hangtud nga kamo masul-oban sa
gahum gikan sa kahitas-an. (Lucas 24:49)
Sama sa pulis, kamo kinahanglan nga adunay awtoridad ug gahum aron mahimong epektibo.
Ang mga magtotoo nakadawat ug awtoridad pinaagi sa bag-ong kasinatian sa pagkahimugso
ug sa ilang posisyon diha kang Kristo, apan ang pipila wala magpadayon sa pagdawat sa
gahum sa Balaang Espiritu, aron kini ihiusa sa awtoridad alang sa epektibong pakiggubat.
Ang gahum nga gihatag ni Jesus gigiyahan nga gahum alang sa piho nga mga katuyoan. Kini
naglakip sa:
GAHUM IBABAW SA KAAWAY:
Ug gitigom niya ang napulo ug duha ka mga tinun-an, ug iyang gihatagan sila ug
gahum ug pagbulot-an ibabaw sa tanang mga yawa, ug sa pag-ayo sa mga sakit.
(Lucas 9: 1)
GAHUM SA TANANG SALA:
Ug sa nakapamulong na siya niini, miginhawa siya kanila ug miingon kanila,
"Dawata ninyo ang Espiritu Santo.
Kang bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon, kana ginapasaylo kanila; ug
kang bisan kinsa nga mga sala nga inyong pugngan, kana ginapugngan.
(Juan 20: 22-23)
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GAHUM SA PAGPAKAYLAP SA EBANGHELYO:
Apan kamo makadawat ug gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad
kaninyo, ug mga saksi ko kamo sa Jerusalem, ug sa tibook nga Judea, ug sa
Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta. (Mga Buhat 1: 8)
PAG-AMPO
Ang pag-ampo mao ang ikatulong bahin sa batakang plano sa gubat. Ania ang usa ka detalya
do nga laraw aron sa pagtabang kaninyo sa pagtuon mahitungod sa pag-ampo:
ANG KAHULOGAN SA PAG-AMPO:
Ang pag-ampo mao ang pagpakigsulti sa Dios. Kini adunay nagkalainlain nga mga porma,
apan sa panguna kini nahitabo sa dihang ang tawo makigsulti sa Dios ug ang Dios makigsulti
sa tawo. Ang pag-ampo gihulagway ingon nga:
Pagtawag sa ngalan sa Ginoo:
Pagtuaw ngadto sa Dios:
Pagduol sa Dios:
Pagtan-aw sa itaas:
Pagbayaw sa kalag:
Pagbayaw sa kasingkasing:
Pagbubo sa kasingkasing:
Pagbubo sa kalag:
Pagtuaw sa Langit:
Pagpangamuyo sa Ginoo:
Pagpangita sa Dios:
Pagpangita sa nawong sa Ginoo:
Paghimo sa pangamuyo:

Genesis 12: 8
Salmo 27: 7; 34: 6
Salmo 73:28; Hebreohanon 10:22
Salmo 5: 3
Salmo 25: 1
Lamentaciones 3:41
Salmo 62: 8
I Samuel 1:15
II Mga Cronicas 32:20
Exodo 32:11
Job 8: 5
Salmo 27: 8
Job 8: 5; Jeremias 36: 7

ANG PAG-AMPO NGA KINABUHI NI JESUS
Ang pag-ampo maoy usa ka gamhanan nga himan diha sa kinabuhi ni Ginoong Jesus:
SI JESUS MIHIMO SA PAG-AMPO INGON NGA PRAYORIDAD:
-Siya nag-ampo sa bisan unsa nga panahon sa
adlaw o sa gabii:
-Ang pag-ampo mas prayoridad kay sa pagkaon:
-Ang pag-ampo mas prayoridad kay sa negosyo:

Lucas 6: 12-13
Juan 4: 31-32
Juan 4: 31-32

ANG PAG-AMPO MOUBAN SA BISAN UNSANG MAHINUNGDANON NGA
PANGHITABO:
-Sa iyang pagpabautismo:
-Atol sa unang ministeryo nga paglibot:
-Sa wala pa mopili ug mga tinun-an:

Lucas 3: 21-22
Marcos 1:35; Lucas 5:16
Lucas 6: 12-13
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-Sa wala pa ug sa human na pagpakaon sa 5,000:
-Sa pagpakaon sa 4,000:
-Sa wala pa ang pagsugid ni Pedro:
-Sa wala pa ang pagkausab sa dagway:
-Sa pagbalik sa mga kapitoan:
-Didto sa lubong ni Lazaro:
-Sa pagpanalangin sa mga bata:
-Sa pag-abot sa pipila ka mga Gresyanhon:
-Sa wala pa ang iyang labing dako nga kaguol:
-Alang kang Pedro:
-Alang sa paghatag sa Espiritu Santo:
-Sa dalan paingon sa Emmaus:
-Sa wala pa ang iyang pagkayab:
-Alang sa iyang mga sumusunod:
-Ang pag-ampo nga gitudlo ni Jesus nahitala sa

Mateo 14: 19, 23; Marcos 6: 41, 46;
Juan 6: 11, 14-15
Mateo 15:36; Marcos 8: 6, 7
Lucas 9:18
Lucas 9: 28, 29
Mateo 11:25; Lucas 10:21
Juan 11: 41-42
Mateo 19:13
Juan 12: 27-28
Mateo 26: 26-27; Marcos 14: 22-23;
Lucas 22: 17-19
Lucas 22:32
Juan 14:16
Lucas 24: 30-31
Lucas 24: 50-53
Juan 17
Mateo 6: 9-13.

MGA MATANG SA PAG-AMPO:
Si Pablo nag-awhag sa mga magtotoo sa pag-ampo kanunay uban sa "tanan nga mga pagampo" (Mga Taga-Efeso 6:18). Ang laing hubad sa Biblia nag-ingon nga "pag-ampo sa tanan
nga matang sa pag-ampo” (Goodspeed Translation). Kini nagtumong sa nagkalain-laing lebel
ug matang sa pag-ampo.
MGA LEBEL SA PAG-AMPO:
Adunay tulo ka mga lebel sa mainiton nga pag-ampo: Pagpangayo, pagpangita, ug pagpanuk
tok:
Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita, ug kamo makakaplag; pagtuktok, ug
kamo pagaablihan:
Kay ang tanan nga nagapangayo makadawat; ug ang nagapangita makakaplag,
ug kaniya nga nagatuktok, pagaablihan. (Mateo 7: 7-8)
Ang pagpangayo mao ang unang lebel sa pag-ampo. Kini sa yano lamang nagpresentar sa usa
ka hangyo ngadto sa Dios ug sa pagdawat sa diha-diha nga tubag. Aron makadawat, ang kon
disyon mao ang pagpangayo:
. . . Kamo wala makabaton, tungod kay kamo wala mangayo. (Santiago 4: 2)
Kita adunay gamhanang espirituhanon nga hinagiban sa pag-ampo, ug daghan ang wala moga
mit niini. Sila wala mangayo, ug tungod niini, sila wala makadawat.
Ang pagpangita maoy mas lawom nga lebel sa pag-ampo. Kini mao ang lebel sa pag-ampo
diin ang mga tubag dili ingon ka diha-diha nga sama sa lebel sa pagpangayo. Ang 120 nga
nagtigom sa lawak sa itaas diin sila nagpadayon sa pag-ampo mao ang usa ka panig-ingnan
sa pagpangita. Kini nga mga lalaki ug mga babaye nangita sa katumanan sa saad sa Balaang
Espiritu ug nagpadayon sa pagpangita hangtud nga ang tubag miabot (Buhat l-2).
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Ang pagtuktok maoy mas lawom nga lebel pa. Kini mao ang pag-ampo nga mapadayonon sa
diha nga ang mga tubag madugay. Kini gihulagway sa sambingay nga gitudlo ni Jesus diha sa
Lucas 11: 5-10. Ang pagpanuktok nga lebel mao ang labing grabi nga lebel sa espirituhanon
nga pakiggubat sa pag-ampo. Kini gihulagway sa pagkamapadayon ni Daniel – siya nagpada
yon sa pagtuktok bisan pa sa kamatuoran nga siya wala makakita ug mga resulta (Daniel 10).
MGA MATANG SA PAG-AMPO:
Adunay nagkalain-laing matang sa pag-ampo nga gihulagway diha sa modelo sa pag-ampo
nga gihatag sa Ginoo (Mateo 6: 9-13). Ang mga matang sa pag-ampo naglakip sa:
1. PAGSIMBA UG PAGDAYEG:
Kamo mosulod ngadto sa presensya sa Dios uban sa pagsimba ug pagdayeg:
Sumulod kamo ngadto sa iyang mga ganghaan uban ang pasalamat, ug ngadto
sa iyang mga sawang uban ang pagdayeg; ihatag ang mga pasalamat ngadto
kaniya, ug dayegon ninyo ang iyang ngalan. (Salmo 100: 4)
Ang pagsimba maoy paghatag sa kadungganan ug debosyon. Ang pagdayeg maoy pagpasala
mat dili lamang sa unsa ang gibuhat sa Dios apan alang sa unsa siya. Kamo mosimba sa Dios
sa espiritu ug sa kamatuoran;
Apan ang takna moabot, ug karon mao na, nga ang matuod nga mga magsisim
ba magasimba sa Amahan pinaagi sa Espiritu ug sa kamatuoran; kay mao kana
ang ginapangita sa Amahan nga mga magsisimba kaniya.
Ang Dios Espiritu man, ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsim
ba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. (Juan 4: 23-24)
Ang pagdayeg ug pagsimba mahimong uban sa:
Pag-awit:
Madungog nga pagdayeg:
Pagsinggit:
Pagbayaw sa mga kamot:
Pagpakpak:
Mga instrumento sa musika:
Pagtindog:
Pagyukbo:
Pagsayaw;
Pagluhod:
Paghigda:

Salmo 9: 2, 11; 40: 3; Marcos 14:26
Salmo 103: 1
Salmo 47: 1
Salmo 63: 4; 134: 2; 1 Timoteo 2: 8
Salmo 47: 1
Salmo 150: 3-5
II Mga Cronicas 20:19
Salmo 95: 6
Salmo 149: 3
Salmo 95: 6
Salmo 149: 5

Ang manggugubat sa Dios sa espirituhanon nga kalibutan gipakita uban sa:
…Ang hataas nga pagdayeg sa Dios anha unta sa ilang mga baba, ug ang espada
nga duruhay sulab sa ilang kamot. (Salmo 149:6)
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2. PASALIG:
Kini mao ang pag-ampo sa paghatag sa inyong kinabuhi ug kabubut-on sa Dios. Kini nagla
kip sa pag-ampo sa pagkanilain ug pagpahinungod.
3.

PETISYON:

Ang pag-ampo nga petisyon mao ang mga paghangyo. Ang mga hangyo kinahanglan nga su
mala sa kabubut-on sa Dios ingon sa gipadayag sa iyang nasulat nga Pulong. Ang mga peti
syon mahimong anaa sa mga lebel sa pagpangayo, pagpangita, o pagpanuktok. Pangamuyo
ang lain nga pulong alang niini nga matang sa pag-ampo. Ang pulong nga pangamuyo nagpa
sabot sa "pagpangaliyupo sa Dios o hugot nga apelar ngadto kaniya alang sa usa ka pangina
hanglan."
4. PAGSUGID UG PAGHINULSOL:
Ang pag-ampo sa pagsugid maoy paghinulsol ug pagpangayo sa kapasayloan sa sala:
Kon isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga
mopasaylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang
pagkadili makatarunganon. (Juan 1: 9)
5.

PAGPANGAMUYO:

Ang pagpangamuyo mao ang pag-ampo alang sa uban. Ang tigpataliwala maoy usa nga miku
ha sa dapit sa lain o naghangyo sa panginahanglan sa lain. Ang Biblia nagrekord nga sa usa
ka panahon ang Dios mitan-aw sa ibabaw sa yuta ug nakita nga walay nagpataliwala:
Ug siya nakakita nga walay tawo, ug nahibulong nga walay nagpataliwala: Busa
ang iyang bukton nagadala ug kaluwasan kaniya, ug ang iyang pagkamatarung,
mao ang nagpalig-on kaniya. (Isaias 59:16)
Sa diha nga nakita sa Dios nga walay nagpataliwala siya nagtagbo sa panginahanglan. Iyang
gipadala si Jesus:
Kay may usa ka Dios, ug usa ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo, ang
tawo nga si Kristo Jesus. (1 Timoteo 2: 5)
. . . Si Kristo ang namatay, labi pa gayud ang gibanhaw gikan sa mga minatay,
ang atua usab sa tuong kamot sa Dios, nga mao usab ang nagapangamuyo
alang kanato. (Roma 8:34)
Busa siya makahimo usab sa pagluwas kanila sa hingpit gayud nga moduol
ngadto sa Dios pinaagi kaniya, sanglit siya buhi sa gihapon aron sa pagpanga
muyo alang kanila. (Hebreohanon 7:25)
Mga anak ko, kining mga butanga gisulat ko kaninyo, nga kamo dili magpaka
sala. Ug kon adunay si bisan kinsa nga makasala, may Manlalaban kita uban sa
Amahan, si Jesu-Kristo, ang matarung. (I Juan 2: 1)
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Ang manlalaban sa usa ka korte sa hustisya mao ang motabang nga subay sa balaod o mag
tatambag nga nangamuyo sa ikamaayo sa usa. Ang pagpangamuyo sa espirituhanon nga
pakiggubat mao ang pag-ampo ngadto sa Dios alang sa laing tawo. Usahay kini nga pagpa
ngamuyo gibuhat uban sa salabutan. Kamo mangamuyo sa inyong kaugalingong lumad nga
pinulongan:
Busa, nagatambag ako, una sa tanan, mga pangamuyo, mga pag-ampo, mga
paghangyo, ug mga pasalamat, pagabuhaton alang sa tanan nga mga tawo.
Alang sa mga hari, ug sa tanan nga anaa sa kagamhanan. . . (I Timoteo 2: 1-2)
Sa uban nga mga panahon, ang pagpangamuyo gihimo pinaagi sa Balaan nga Espiritu. Kini
mahimong uban sa pag-agulo nga resulta gikan sa usa ka bug-at nga espirituhanong palas-a
non. Kini mahimo nga sa usa ka sinultihan nga dili masabtan. Kini mahimong pagpangamu
yo alang sa lain o ang Balaang Espiritu nangamuyo alang kaninyo. Sa diha nga kini mahita
bo, ang Espiritu Santo nagsulti pinaagi kaninyo sa pag-ampo direkta sa Dios ug sumala sa
kabubut-on sa Dios. Kamo wala makasabot niini nga matang sa pagpangamuyo:
Ingon man usab ang Espiritu nagatabang sa atong mga kaluyahon; kay kita
dili mahibalong moampo ingon sa atong gikinahanglan; apan ang Espiritu sa
iyang kaugalingon nagapangamuyo gayud alang kanato uban sa pag-agulo nga
dili arang ikalitok. (Roma 8:26)
Kini mao ang pinaka lalum nga lebel sa mapangamuyoong pag-ampo ug ang pinaka epektibo
sa espirituhanong pakiggubat.
ANG MODELO SA PAG-AMPO
Atol sa yutan-ong ministeryo ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa makausa miduol kaniya
uban sa usa ka makapaikag nga hangyo:
…Usa sa iyang mga tinun-an miingon kaniya, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo…
(Lucas 11: 1)
Ang mga tinun-an wala naghangyo kon unsaon pagwali o paghimo sa mga milagro. Sila wala
mangita sa mga leksyon kon unsaon sa pagtukod sa malungtarong mga relasyon. Sila wala
mangutana bahin sa mga katingalahan sa pisikal nga pagkaayo. Sila nangayo nga matudloan
kon unsaon sa pag-ampo.
Unsay nagmugna niini nga tinguha? Kini mao ang makita nga mga epekto sa pag-ampo sa
kinabuhi ug ministeryo ni Jesus. Ang mga tinun-an nakasaksi sa gamhanang mga resulta
niining espirituhanong paagi diha sa aksyon.
Basaha ang modelo sa pag-ampo sa sunod nga pahina, ug matikdi ang mga nagkalain-laing
matang sa pag-ampo nga atong gihisgotan:
Amahan namo nga anaa sa langit,
Pagabalaanon ang imong ngalan

Pagdayeg ug pagsimba
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Paanhia ang imong gingharian,
Pagabuhaton ang imong kabubut-on
Dinhi sa yuta maingon sa langit.

Pasalig

Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw.

Petisyon

Ug pasayloa kami sa among mga utang,
Maingon nga kami usab makapasaylo man
sa mga nakautang kanamo.

Pagsugid, Pagpangamuyo

Ug ayaw kami itugyan sa panulay,
Kondili luwasa kami gikan sa dautan.

Petisyon

Alang kanimo ang gingharian, ug ang gahum
ug ang himaya hangtud sa kahangturan. Amen.
(Mateo 6: 9-13)

Pagdayeg ug pagsimbba

UNSAON SA PAG-AMPO:
Tan-awa ang matag usa sa mosunod nga mga pakisayran diha sa inyong Biblia. Kini nga mga
Kasulatan nagtudlo kaninyo kon unsaon sa pag-ampo:
-Ang pag-ampo pagahimoon ngadto sa Dios:
Salmo 5: 2
-Ang walay sulod nga pagbalik-balik gidili,
Mateo 6: 7; Daniel 6:10;
apan ang tim-os nga pagbalik-balik wala:
Lucas 11: 5-13; 18: 1-8
-Kamo nakasala pinaagi sa pagpasagad sa pag-ampo
alang sa uban:
I Samuel 12:23
-Pag-ampo uban sa pagsabot (sa nailhan nga pinulongan): Mga Taga-Efeso 6:18
-Pag-ampo diha sa Espiritu:
Roma 8:26; Judas 20
-Pag-ampo sumala sa kabubut-on sa Dios:
1 Juan 5: 14-15
-Pag-ampo sa tago:
Mateo 6: 6
-Kalidad kay sa gidaghanon gihatagan ug gibug-aton. Ang
pag-ampo dili malampuson tungod sa daghan nga pagsulti: Mateo 6: 7
-Pag-ampo kanunay:
Lucas 21:36; Efeso 6:18
-Pag-ampo nga mapadayonon:
Roma 12:12
-Pag-ampo sa walay paghunong;
I Tesalonica 5:17
-Pag-ampo ngadto sa Amahan sa ngalan ni Jesus:
Juan 15:16
-Uban sa mabinantayon nga kinaiya:
I Pedro 4: 7
-Sumala sa panig-ingnan sa modelo nga pag-ampo:
Mateo 6: 9-13
-Pag-ampo uban sa mapasayloon nga espiritu:
Marcos 11:25
-Pag-ampo uban sa pagkamapainubsanon:
Mateo 6: 7
-Usahay uban sa pag-ampo ug sa pagpuasa:
Mateo 17:21
-Pag-ampo nga mainiton gayud;
Santiago 5:16;
Colosas 4:12
-Pag-ampo uban sa pagpasakop ngadto sa Dios:
Lucas 22:42
-Gamita ang mga paagi sa pagbugkos ug pagbadbad
sa pag-ampo:
Mateo 16:19
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UNSAY INYONG ANGAY NGA IAMPO:
-Ang pakigdait sa Jerusalem:
-Mga mamomoo sa ting-ani:
-Nga kamo dili itugyan ngadto sa pagtintal:
-Sila nga nagtamay kaninyo (sa inyong mga kaaway):
-Tanan nga mga balaan:
-Ang masakiton:
-Usag usa (nga nagdala sa usag usa ka palas-anon):
-Alang sa tanang mga tawo, mga hari, ug mga anaa sa
kagamhanan:
-Alang sa atong adlaw-adlaw nga mga panginahanglan:
-Alang sa kaalam:
-Alang sa pag-ayo:
-Alang sa kapasayloan:
-Alang sa kabubut-on ug sa Gingharian sa Dios nga
malig-on:
-Alang sa kahupayan gikan sa kagul-anan:

Salmo 122: 6
Mateo 9:38
Lucas 22: 40-46
Lucas 6:28
Mga Taga-Efeso 6:18
Santiago 5:14
Santiago 5:16
I Timoteo 2:1-4
Mateo 6:11
Santiago 1: 5
Santiago 5: 14-15
Mateo 6:12
Mateo 6:10
Santiago 5:13

PAG-AMPO SA MGA SAAD:
Kamo nangayo, ug dili makadawat, tungod kay kamo nangayo sa sayop, nga
kamo magausik-usik niini sa inyong mga pangibog. (Santiago 4: 3)
Ang Dios motubag sa pag-ampo sumala sa iyang mga saad. Sa diha nga kamo dili mangayo
basi niini nga mga saad, ang inyong pag-ampo dili matubag. Kini susama sa usa ka amahan
nga may pagtagad sa iyang mga anak. Walay ginikanan nga makahimo sa paghatag sa iyang
mga batan-on sa bisan unsa nga gusto nila o gipangayo. Siya naghimo niini nga tin-aw nga
siya mobuhat sa pipila ka mga butang ug dili sa pagbuhat sa ubang mga butang. Sulod niini
nga mga utlanan ang amahan mohatag sa hangyo sa iyang anak.
Kini sama sa Dios. Ang iyang mga saad giporma sa husto nga basihan alang sa pag-ampo.
Pagkat-on kon unsa ang gisaad sa Dios ug pag-ampo sumala sa mga saad sa Dios. Usa ka
maayo nga paagi sa pagbuhat niini mao ang pagtan-aw sa Biblia ug sa pagtimaan sa tanan
nga mga saad. Gamita ang inyong Biblia sa dihang kamo mag-ampo, ug ibasi ang inyong
mga pag-ampo niini nga mga saad.
MGA BABAG SA PAG-AMPO:
Ania ang pipila ka mga butang nga makababag sa inyong mga pag-ampo:
-Sala sa bisan unsa nga matang:
-Mga diosdiosan diha sa kasingkasing:
-Usa ka dili mapasayloon nga espiritu:
-Kahakog, sayop nga mga motibo:
-Gahum nga kagutom, momanipula nga
mga pag-ampo:
-Sayop nga pagtratar sa kapikas sa kaminyoon:
-Kinaugalingong-pagkamatarung:
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Isaias 59: 1-2; Salmo 66:18;
Isaias 1:15; Proverbio 28: 9
Ezequiel 14: 1-3:
Marcos 11:25; Mateo 5:23
Proverbio 21:13; Santiago 4: 3
Santiago 4: 2-3
I Pedro 3: 7
Lucas 18: 10-14

-Pagkadili matinoohon:
-Wala nagapabilin diha kang Kristo ug sa
iyang Pulong:
-Kakulang sa kalooy:
-Pagpakaaron-ingnon, garbo, walay kahulogan nga
pagbalik-balik:
-Wala mangayo sumala sa kabubut-on sa Dios:
-Wala mangayo sa ngalan ni Jesus:
-Satanasnon ug demonyohang mga babag:
-Wala mangita una sa Gingharian: Kini lamang
sa diha nga kamo mangita una sa Gingharian sa
Dios nga kamo gisaaran sa ubang mga butang:
-Ang Dios adunay mas taas nga katuyoan sa pag
dili sa inyong gipangayo:
-Sa dihang kamo wala masayud kon unsaon sa
pag-ampo ingon sa inyong gikinahanglan,
ang pag-ampo mababagan. Mao nga importante
nga tugotan ang Balaan nga Espiritu sa pag-ampo
pinaagi kaninyo:

Santiago 1: 6-7
Juan 15: 7:
Proverbio 21:13
Mateo 6: 5; Job 35:12-13
Santiago 4: 3
Juan 16:24
Daniel 10: 10-13; Efeso 6: 1

Mateo 6:33
II Mga Taga Corinto 12: 8-9

Roma 8:26

KANUS-A DILI MOAMPO
Importante nga makakat-on kon unsaon sa paghulat diha sa pag-ampo alang sa Ginoo sa giya
ug direksyon sa dili pa molihok. Apan parehong importante nga masayud kon kanus-a dili mo
ampo. Sa diha nga ang Dios mitawag kaninyo sa pagbuhat, kamo kinahanglan mobuhat - dili
magpadayon sa pag-ampo.
Pananglitan, sa mapait nga tubig sa Mara sa diha nga nagtu-aw si Moises kang Jehova, gipa
kita sa Dios kaniya kon unsa ang buhaton sa pagpatam-is sa mga tubig. Walay gikinahanglan
nga paghulat ug dugang sa Ginoo diha sa pag-ampo. Si Moises milihok kon unsa ang gipada
yag sa Dios. Ang sama tinuod ngadto kang Josue sa diha nga siya nag-ampo mahitungod sa
makalilisang nga kapildihan sa Israel didto sa Ai. Ang Dios nagpadayag nga adunay sala tali
wala sa mga katawhan sa Israel. Siya sa tinuod miingon kang Josue. . .
Tumindog ka; nganong naghapa ka sa ingon niana? Ang Israel nakasala…
Tindog, putlion mo ang katawhan. (Josue 7: may bahin sa 10, 11, ug 13)
Kini dili panahon sa pag-ampo. Kini mao ang panahon sa paglihok sa direksyon nga gihatag
sa pag-ampo. Ang ubang mga tawo mogamit sa pag-ampo ingon nga usa ka pasangil aron sa
paglikay sa kalambigitan ug sa paglihok kon unsa ang gisulti sa Dios kanila nga buhaton.
Ang uban mipadayon sa pag-ampo sa diha nga mitubag na ang Dios apan wala nila magusto
hi ang tubag. Ribyuha ang istorya ni Balaam diha sa Numeros 22. Matikdi ilabi na ang mga
bersikulo 18-19. Si Balaam walay katungod sa pag-adto sa Dios uban sa sama nga butang
tungod kay ang Dios sa tin-aw nagdili kaniya sa pagbuhat sa bisan unsa nga butang (tan- awa
sa bersikulo 12).
PAGPUASA
Ang pagpuasa mao ang ikaupat nga bahin sa atong plano sa gubat. Kini ihiusa sa pag-ampo
nga maglunsad ug epektibo nga pakiggubat sa kalibutan sa espiritu.
118

ANG KATIN-AWAN SA PAGPUASA:
Ang pagpuasa, sa labing yano nga kahulogan, walay pagkaon.
MGA MATANG SA PUASA:
Sumala sa Biblia adunay duha ka matang sa puasa. Ang hingpit nga pagpuasa mao nga sa
hingpit dili kamo mokaon o moinom. Ang panig-ingnan niini makaplagan diha sa Buhat 9:
9. Ang dili hingpit nga pagpuasa mao nga sa diha nga ang pipila ka kalan-on gidili. Ang
panig-ingnan niini anaa sa Daniel 10: 3.
PANGPUBLIKO UG PANGPRIBADO NGA PAGPUASA:
Ang pagpuasa maoy usa ka personal nga butang tali sa tawo ug sa Dios. Kini gibuhat nga pri
bado ug dili ipanghambog:
Ug kon managpausa kamo, dili kamo manig-ingon sa mga salingkapaw, nga
may masulob-on nga panagway; kay sila nanagbalhin sa ilang mga nawong,
aron sila makita sa mga tawo nga nagpuasa. Sa pagkatinuod, magaingon ako
kaninyo, nga sila nakadawat na sa ilang balus.
Apan ikaw, sa diha nga ikaw magpuasa, hisoan mo ang imong ulo, ug hilam-osan
mo ang imong nawong;
Aron ikaw dili makita ngadto sa mga tawo nga nagpuasa, kondili sa imong Ama
han nga anaa sa tago; ug ang imong Amahan, nga nagatan-aw sa tago, magaba
lus kanimo sa dayag. (Mateo 6: 16-18)
Ang mga Lider mahimong motawag sa usa ka pangpubliko nga pagpuasa ug mohangyo sa
tibook pakig-ambitay sa simbahan sa pagpuasa:
Patingoga ang trumpeta didto sa Sion, managbalaan kamo sa usa ka pagpuasa,
pagtawag ug usa ka maligdong nga pagkatigom. (Joel 2:15)
ANG MGA KATUYOAN SA PAGPUASA:
Adunay tino nga espirituhanong mga katuyoan alang sa pagpuasa. Importante nga kita maka
sabot niini, tungod kay kon kita magpuasa alang sa sayop nga mga rason, kini dili epektibo.
Tun-i ang matag usa sa mosunod nga mga pakisayran mahitungod sa mga katuyoan sa pagpu
asa. Sila nagpadayag sa dakong gahum sa pagpuasa sa espirituwal nga pakiggubat. Kamo
magpuasa:
-Sa pagpaubos sa inyong kaugalingon:
-Sa paghinulsol alang sa sala:
-Alang sa pagpadayag:
-Sa paghubad sa mga higot sa kadautan, sa pag
bayaw sa bug-at nga palas-anon, sa pagpahiga
was sa dinaugdaug, ug sa pagbungkag sa tanang
pagkaulipon:
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Salmo 35:13; 69: 10
Joel 2:12
Daniel 9: 2; 3: 21-22

Isaias 58: 6

-Sa pagpakaon sa mga kabus, sa pisikal ug sa espirituwal: Isaias 58: 7
-Aron pagadunggon sa Dios:
II Samuel 12:16, 22;
Jonas 3:5, 10
Ang pagpuasa dili makapausab sa Dios. Kini makapausab kaninyo. Ang Dios magatagad ka
ninyo basi sa inyong relasyon ngadto kaniya. Sa diha nga kamo mausab, nan ang paagi sa
Dios sa pagtagad kaninyo apektado. Kamo wala magpuasa sa pag-usab sa Dios, tungod kay
ang Dios dili mausab. Apan ang pagpuasa makapausab kon sa unsang paagi siya magtagad
kaninyo. Basaha ang basahon ni Jonas alang sa usa ka panig-ingnan kon sa unsa nga paagi
kini nahitabo sa Nineveh
GITAS-ON SA PAGPUASA:
Kon unsa ka dugay nga kamo magpuasa nag-agad kon unsa ang gipamulong sa Dios nganha
sa inyong espiritu. Siya mahimong mogiya kaninyo sa pagpuasa sa mubo o taas nga panahon.
Hinumdumi ang istorya ni Esau ug Jacob? Si Jacob sa sinugdan naghimo ug kalan-on alang
sa iyang kaugalingon apan midumili sa iyang kaugalingon aron sa pag-angkon sa katungod sa
pagkapanganay. Unsa ka mas maayo kon si Esau unta ang nagpuasa ug usa ka kan-anan!
MGA YAWI SA GINGHARIAN
Si Jesus naghatag ngadto sa mga magtotoo sa mga yawi sa Gingharian. Kadtong mga yawi
naglakip sa gahum sa pagbugkos ug paghubad ug kini ang ikalima nga bahin sa atong batakan nga plano sa gubat:
Ug hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit: ug bisan unsa ang
imong gapuson dinhi sa yuta, pagagapuson sa langit; ug bisan unsay imong
hubaran dinhi sa yuta, pagahubaran sa langit. (Mateo 16:19)
Si Jesus nagtudlo sa kamahinungdanon sa pagbugkos sa dautang mga espiritu sa dili pa sila
pagahinginlan, apan ang prinsipyo sa pagbugkos ug paghubad labaw pa sa paghingilin sa mga
demonyo. Kamo makahimo sa paggapos sa gahum sa kaaway nga magtrabaho sa inyong kina
buhi, panimalay, komunidad, ug panagtigom sa simbahan. Kamo makahimo sa paghubad sa
mga lalaki ug mga babaye gikan sa pagkaulipon sa sala, depresyon, ug pagpaluya sa kaaway.
Ang prinsipyo sa pagbugkos ug paghubad importante nga estratihiya sa pagbuntog sa gahum
sa kaaway. Kini usa ka yawi sa Gingharian sa Dios. Sa matag kahimtang nga inyong giatu
bang ... sa matag problema, matag hagit ... adunay usa ka espirituhanon nga yawi. Kana nga
yawi mao ang paggamit sa prinsipyo sa paggapos ug paghubad. Sa diha nga inyong nahibalan kung unsa ang paggapos ug unsa ang paghubad ug molihok sa maong pagkadiskobre, ang
kaaway mapildi.
ANG NGALAN NI JESUS
Ang katapusan nga bahin sa batakan nga plano sa gubat makita sa ngalan ni Jesus. Ang
Pulong sa Dios kinahanglan gamiton sa iyang ngalan, kita mag-ampo, magpuasa, ug moga
mit sa gitugyan nga gahum ug awtoridad ug sa mga yawi sa Gingharian sa iyang ngalan:

120

Kong kamo mangayo bisan unsa sa akong ngalan, akong pagabuhaton kini.
(Juan 14:14)
... Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, nagaingon ako kaninyo: Bisan unsang
butanga ang inyong pangayoon sa Amahan sa akong ngalan, siya mohatag
niini kaninyo. (Juan 16:23)
Ug kini nga mga timailhan magauban kanila nga motoo, sa akong ngalan
pagahinginlan nila ang mga yawa; Sila magsulti sa bag-ong mga sinultihan;
Makakupot sila sa mga bitin; ug kong makainom sila sa butang nga makahilo,
dili kini makadaut kanila; hinonoa pagapandungan nila ang mga masakiton, ug
sila mangaayo. (Marcos 16: 17-18)
Ug si Jesus miduol ug misulti kanila, nga nagaingon, ang tanan nga gahum
gihatag kanako sa langit ug sa yuta.
Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran,
sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu
Santo;
Magatudlo kanila nga managbantay sa tanan nga mga butang, bisan unsa nga
gisugo ko kaninyo; ug, ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtud
sa katapusan sa kalibutan. (Mateo 28: 18-20)
Kamo magtudlo, magbautismo, maghingilin sa mga demonyo, magaayo sa masakiton, ug
magbuntog sa matag gahum sa kaaway pinaagi sa ngalan ni Jesus. Kini mas gamhanan kay
sa bisan unsa nga ngalan:
Sa ibabaw sa tanang pamunoan, ug pagbulot-an, ug gahum, ug kaginoohan, ug
sa tanan nga ngalan nga ginanganlan, dili lamang niining panahona sa kalibu
tan, kondili usab niadtong umalabot. (Efeso 1:21)
Tungod niini usab gibayaw siya sa Dios sa kahitas-an, ug gihatag kaniya ang
ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan;
Aron nga tungod sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod magapiko, sa mga butang
sa langit, ug sa mga butang sa yuta, ug sa mga butang sa ilalum sa yuta:
Ug aron ang tanang dila managsugid nga si Jesu-Kristo mao ang Ginoo, alang sa
himaya sa Dios nga Amahan. (Mga Taga-Filipos 2: 9-11)
PAGDAUG NGA ESTRATIHIYA
Si Jesus miatubang sa matag tintasyon sa kaaway nga atong giatubang, apan iyang nabuntog
ang mga tintasyon nga walay sala. Tungod kay siya misulod sa nataran sa espirituhanong
pakiggubat, siya nakasabot sa inyong mga gubat ug nagpalig-on kaninyo:
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Kay kita walay labawng sacerdote nga dili arang matandog sa pagbati sa atong
mga kaluyahon; apan gitintal sa tanang mga paagi sama kanato, apan walay
sala. (Mga Hebreohanon 4:15)
Tungod kay siya nagmadaugon, kamo mahimo usab nga mananaug:
Kay niana, siya sa iyang kaugalingon nag-antus sanglit gitintal, siya makahimo
sa pagtabang kanila nga gitintal. (Mga Hebreohanon 2:18)
Basaha ang istorya sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus sa Mateo 26-28; Marcos 14-16;
Lucas 22-24; ug Juan 18-21. Ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo mao ang pinaka
dako nga komprontasyon nga nahitabo tali sa gahum ni Satanas ug sa gahum sa Dios.
Pinaagi sa kamatayon ni Jesus, si Satanas naghunahuna nga iyang nalaglag ang plano sa Dios.
Iyang gipatay ang bugtong Anak sa Dios. Iyang gilaglag ang Hari nga maoy maghari sa Ging
harian sa Dios. Apan si Jesus miingon:
Kun naghunahuna ba ikaw nga dili ako makaampo karon sa akong Amahan,
ug siya karon mohatag kanako ug labaw sa napulog duha ka lehiyon sa mga
manolonda?
Apan unsaon man unya pagkatuman sa kasulatan, nga sa ingon niini mahitabo?
(Mateo 26: 53-54)
... Ang akong Gingharian dili gikan niining kalibutana: kung ang akong Gingha
rian niini pa nga kalibutana, nan ang akong mga ulipon makig-away na unta,
aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Judio: apan karon, ang akong Gingharian dili gikan dinhi. (Juan 18:36)
... Ikaw wala untay gahum batok kanako, gawas kon kini gihatag kanimo gikan
sa itaas ... (Juan 19:11)
Si Jesus wala mamatay tungod kay ang iyang gahum ubos kay sa iya sa kaaway. Ang iyang
kamatayon wala magtapos sa plano alang sa Gingharian sa Dios. Dili pa panahon nga ang
iyang Gingharian dayag nga matukod sa kalibutan.
Ang kamatayon ni Jesus sa pagkatinuod nagtuman sa plano sa Dios. Ang mga tawo karon
maluwas gikan sa pagkaulipon sa sala ug sa silot sa "ikaduhang kamatayon" (walay katapu
san nga pagbulag gikan sa Dios tungod sa sala).
Gamhanan bisan niini, ang kaluwasan gikan sa sala dili lamang ang kadaugan nga nakuha ni
Jesus pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. Pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, gipil
di ni Jesus ang tanang gahum sa kaaway:
... Sa dihang siya misaka sa kahitas-an (nabanhaw) iyang gidala ang pagkabihag
nga binihag, ug naghatag ug mga gasa ngadto sa mga tawo.
(Karon nga siya misaka, unsa bay kahulogan, kondili nga siya usab mikanaug
una ngadto sa labing halalum nga bahin sa yuta?
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Ang mikanaug mao usab ang misaka sa kahitas-an sa tanang mga langit, aron
mapuno niya ang tanang mga butang.) (Efeso 4: 8-10)
Ug gihuboan niya ang mga punoan ug mga kagamhanan. Gibuhat niya kini nga
usa ka talan-awon sa dayag gayud nga niini gidaug niya sila. (Colosas 2:15)
Si Jesus mipildi sa matag gahum sa kaaway, lakip ang kamatayon. Siya usab nagpahamtang
ug paghukom kang Satanas:
Karon mao ang paghukom niini nga kalibutan: karon ang principe niining
kalibutana (Satanas) pagahinginlan. (Juan 12:31)
Si Jesus naghimo ug dalan sa kaluwasan. Gipildi niya ang kamatayon ug ang mga pamunoan
ug gahum sa kaaway. Iyang gipasig-uli ngadto sa tawo ang kamandoan ibabaw sa tanang mga
butang. Iyang gipahayag ang paghukom kang Satanas nga matuman sa umaabot.
Sama sa inyong nakat-onan, ang kahimtang karon susama sa mga kahimtang nga naglungtad
sa pipila nga mga nasud sa natural nga kalibutan. Ang mga gahum sa pwersa sa rebelde mapu
kan sa gobyerno. Ang lider sa rebelde mahimong ilalum sa paghukom, apan sa gihapon wala
pa madakpi. Ang nagdumili nga mga pwersa ubos sa iyang direksyon nakig-away gihapon sa
yuta.
Si Jesus mibuntog na ni Satanas ug mipahamtang sa iyang paghukom, apan siya sa gihapon
wala pa dakpa ug ang iyang mga pwersa sa demonyohanon nga gahum, sa unod, ug sa kali
butan sa gihapon nakiggubat sa yuta. Sila misulay sa pagkontrolar sa teritoryo nga iya sa
mananaug. Sila naningkamot sa pagbuta sa mga tawo nga sa tinuod lang si Satanas napildi
na ug ubos sa paghukom. Sila misulay sa pagkontrolar sa mga panimalay, mga simbahan, ug
mga nasud.
Dinha niana ang pakiggubat sa magtotoo maisentro. Si Jesus mipildi na sa kaaway apan si
Satanas nagpabilin nga nakabuhi sa kalibutan. Atong katungdanan ang pag-abli sa mga mata
sa mga lalaki ug babaye ngadto sa iyang pagpanglingla ug pagbawi pag-usab sa teritoryo nga
angay sa atoa. Ang inyong personal nga pagpakigbisog magpadayon hangtud ang paghukom
ni Satanas mapatuman o hangtud nga kamo makauban kang Jesus pinaagi sa kamatayon,
bisan asa ang unang moabot:
Sa tuyo nga karon ikapaila alang sa mga punoan ug sa mga kagamhanan diha
sa mga langitnong dapit pinaagi sa iglesia ang nagkalainlain nga kinaadman sa
Dios. (Efeso 3:10)
MGA MANANAUG, DILI MGA BIKTIMA
Pinaagi ni Jesus, kamo mananaug batok sa kaaway imbis biktima sa kaaway:
Ug gipasakop niya ang tanang mga butang sa ilalum sa iyang mga tiil, ug giha
tag siya aron mahimong ulo sa tanan nga mga butang ngadto sa iglesia.
Nga mao ang iyang lawas, ang kahupnganan niya nga nagapuno sa tanan diha sa
tanan. (Efeso 1: 22-23)
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Ang tanan nga mga butang "ilalum sa mga tiil" ni Jesus. Kini nagpasabot nga iyang nabuntog
sila. Siya mao ang ulo sa Iglesia, ug kita ang lawas. Kini gihisgotan nga ang tanan nga butang
anaa sa ilalum sa iyang mga tiil, nga nagpasabot nga ilalum sa iyang lawas, ang Iglesia. Kini
nagpasabot nga kita mga mananaug, dili mga biktima. Kamo matipigan gikan sa gahum ni
Satanas. Si Jesus mismo nag-ampo alang kanato nga matipigan gikan sa gahum sa kaaway:
Ako dili mag-ampo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kondili hinoon nga
imo unta silang panalipdan gikan niadtong dautan.
Ako nag-ampo dili alang lamang kanila, kondili alang usab sa mga mingtoo
kanako pinaagi sa ilang pulong. (Juan 17: 15, 20)
Kamo mananaug, dili pinaagi sa inyong kaugalingong gahum, kondili pinaagi sa mga gahum
sa usa nga mas labaw:
... Sa tanan niining mga butanga kita labaw pa sa mga mananaug pinaagi kaniya
nga nahigugma kanato. (Roma 8:37)
Sa diha nga ang espirituhanon nga pagpakigbisog magakalisud, hinumdomi nga ang Biblia
nagpasalig nga ang mga katuyoan sa Dios matuman:
Si Jehova sa mga panon nanumpa nga nagaingon: Sa pagkamatuod ingon sa
akong nahunahuna, ingon niana ang mahitabo: ug ingon sa akong gitinguha,
mao man ang mamatuman. (Isaias 14:24)
Kini ang katuyoan nga gitinguha sa ibabaw sa tibook yuta; ug kini mao ang
kamot nga ginabakyaw sa ibabaw sa tanan nga mga nasud.
Kay si Jehova sa mga panon maoy nagbuot ug kinsay makapapakyas niini?
Ug ang iyang kamot ginatuy-od na, ug kinsay makapahuyhoy niini?
(Isaias 14: 26-27)
Ang Ginoo sa mga Panon adunay katuyoan, ug walay pwersa sa kalibutan, unod, demonyo,
Impyerno, o Satanas mismo ang magwagtang niini.
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INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Unsa ang katuyoan sa Dios?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Alang sa unsang mga katuyoan nga si Jesus mianhi sa kalibutan?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Unsa ang unom ka punto sa plano sa gubat alang sa espirituhanong pakiggubat?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Niini nga leksyon inyong nakat-onan ang kamahinungdanon sa Pulong sa Dios diha
sa espirituhanong pakiggubat. Ang Harvestime International Institute naghatag ug
duha ka mga kurso nga makapadugang sa inyong abilidad sa pag-ila ug paggamit sa
Pulong sa Dios. Pagsulat alang sa kasayuran mahitungod sa "Mamugnaong Pagtuon
sa Biblia nga mga Paagi" ug "Sukaranan sa Pagsusi sa Biblia."
2. Niini nga leksyon inyong nakat-onan nga si Jesus mianhi aron sa paglaglag sa mga
buhat ni Satanas. Basaha ug dugang mahitungod sa mga katuyoan ni Jesus sa mosu
nod nga mga bersikulo: Lucas 4: 18-19; 4:43; 19:10; 24: 46-49; Juan 6:38; 9:4; 12:46;
18:37. Basaha ang pahayag sa katuyoan sa Dios ingon nga kini may kalabutan kang
Jesus: Juan 3: 16-18; Efeso 1: 9-10.
3. Si Jesus adunay daghan nga mga panag-engkwentro sa dautan nga mga espiritu. Apan
ang dautan nga mga espiritu ug ang pagtintal ni Satanas dili lamang ang mga gubat
nga giaway ni Jesus. Si Satanas migamit usab ug mga tawo nga suod kang Jesus aron
makiggubat batok kaniya:
Pedro:
Si Simon Pedro usa sa napulog duha ka mga disipulo nga gipili ni Jesus, apan usahay
gigamit si Pedro ni Satanas aron makiggubat batok ni Jesus. Sa dihang gibutyag ni
Jesus ang iyang umaabot nga kamatayon, si Pedro misugod sa pagbadlong kaniya tungod sa pagsulti sa maong mga butang (Marcos 8:32). Si Jesus miingon kang Pedro...
... Pahawa ka sa akong atubangan, Satanas; kay ikaw wala maghunahuna
sa mga butang nga iya sa Dios, kondili sa mga butang nga iya sa mga tawo.
(Marcos 8:33)
Si Jesus wala magpasabot nga si Pedro mao si Satanas, hinoon nga si Pedro gigamit ni
Satanas niadtong panahona.
Usa sa mga pangunang estratihiya ni Satanas mao ang paggamit sa mga suod kaninyo
aron sa pagpugong kaninyo sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios. Ingon ni Jesus, kamo
kinahanglan nga mowakli sa ilang mga pagdani. Gigamit ba ni Satanas ang usa ka
tawo nga duol kaninyo aron sa pagpugong kaninyo sa pagbuhat sa kabubut-on sa
Dios?
Sa ulahing panahon, sa dihang si Pedro misaad sa pagkamaunongon ngadto sa Ginoo,
si Jesus miingon kaniya:
... Simon, Simon, ania karon, si Satanas nagtinguha nga maangkon ka, aron
iyang ayagon ka ingon sa trigo;
Apan nangamuyo ako alang kanimo, nga unta dili makabsan ang imong pagsa
lig: ug sa mahibalik na ikaw kanako, lig-ona ang imong mga igsoon.
(Lucas 22: 31-32)
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Si Jesus nahibalo nga ang panahon sa paglansang sa krus nagkaduol na ug si Pedro
molimud kaniya. Siya nakakita kung unsaon sa kaaway sa pag-alig-ig sa tanan nga
maayo gikan sa kinabuhi ni Pedro. Apan nakita usab ni Jesus ang dakong potensyal
ni Pedro. Siya nakaamgo nga sa umaabot nga adlaw siya mobangon isip usa ka bantu
gang lider sa unang iglesia.
Judas:
Si Judas usa sa orihinal nga napulog duha ka mga tinun-an nga gipili ni Jesus. Si Jesus
nasayud gikan sa sinugdanan kon unsaon sa kaaway sa paggamit niining tawhana:
Ug si Jesus mitubag kanila, wala ko ba pilia kamong napulo ug duha, ngani ang
usa kaninyo yawa?
Siya nagsulti mahitungod kang Judas Iscariote, ang anak ni Simon; kay siya mao
ang magbudhi kaniya, sanglit usa sa napulo ug duha. (Juan 6: 70-71)
Basaha ang pagbudhi ni Jesus pinaagi kang Judas sa Mateo 26: 20-25 ug Juan 13:2130. Gigamit ba ni Satanas ang suod nga mga kaubanan sa pagbudhi ug pagsamad
kaninyo? Ingon ni Jesus, ayaw tugoti nga kini makapugong kaninyo sa katuyoan nga
gihatag sa Dios kaninyo.
4. Basaha ang Malaquias 1:13. Ang propeta nagtaho nga sa iyang panahon ang uban
nasuko sa ilang mga pagsaulog sa relihiyon nga sila miingon, "Tan-awa, unsa ka
kapoy." Tingali kining mga tawhana wala pa makakat-on unsaon pagsimba?
Pagtuon ug dugang mahitungod sa pagsimba: Salmo 5: 7; 22:27; 29: 2; 45:11; 66: 4;
86: 9; 95: 6; 96: 9; 97: 7; 99: 5,9; Exodo 34:14; I Mga Cronicas 16:29; Mateo 15: 9;
Marcos 7: 7; Juan 4: 23-24; Mga Taga-Filipos 3: 3.
Ang Harvestime International Institute nga kursong nag-ulohang "Pagpalihok nga
mga Metodo" naundan sa dugang nga panudlo bahin sa pagsimba.
5. Pagtuon ug dugang mahitungod sa pagdayeg sa basahon sa Mga Salmo. Markahi ang
pulong nga "pagdayeg" sa matag higayon nga makita kini sa Mga Salmo unya balik
ug tun-i ang tanang mga bersikulo nga inyong gimarkahan.
6. Ania ang pipila ka mga kamatuoran mahitungod sa pag-ampo:
Ang mga tubag sa pag-ampo gihatag:
Diha-diha dayon:
Usahay madugay:
Usahay, lahi sa atong mga tinguha:
Labaw sa atong mga gilauman:

Isaias 65:24; Daniel 9: 21-23
Lucas 18: 7
II Mga Taga Corinto 12: 8-9
Jeremias 33: 3; Efeso 3:20
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Nagkalalaing Postura Nga Magamit Sa Pag-ampo:
Pagtindog:
Pagyukbo:
Pagluhod:

I Mga Hari 8:22; Marcos 11:25
Salmo 95: 6
II Mga Cronicas 6:13; Salmo 95: 6;
Lucas 22:41; Mga Buhat 20:36
Numeros 16:22; Josue 5:14;
I Cronicas 21:16; Mateo 26:39
Isaias 1:15; II Mga Cronicas 6:13
Salmo 28: 2; Lamentaciones 2:19;
I Timoteo 2: 8

Paghapa:
Pagdupa sa mga kamot:
Pagpataas sa mga kamot:

Mga naandan nga mga problema nga inyong kinahanglan buntogon aron
makaampo:
Kakulang sa panahon
Kakapoy
Mga kabalaka
Kakulang sa tinguha
Pag-organisar sa mga Pwersa sa Pag-ampo:
Ang pag-ampo usa sa labing gamhanan nga mga hinagiban sa espirituhanong pakig
gubat. Ang Bag-ong Tugon nagpadayag sa mosunod nga estruktura alang sa pagorganisar sa mga pwersa sa pag-ampo aron makiggubat nga mas epektibo:
Personal nga pag-ampo: Ang pag-ampo kinahanglan nga himoon sa usa ka tawo nga
pribado: Mateo 6: 6
Duha nga nagaampo nga managsama: Ang pag-ampo sa duha nga managsama mao
ang kinagamyang yunit sa katilingban sa pag-ampo: Mateo 18:19
Gagmay nga mga grupo: Ang gagmay nga grupo sa mga selula naglangkob sa sobra
sa duha ka mga tawo nga naghiusa sa pag-ampo. Adunay dakong gahum kung duha o
tulo ka mga tawo ang maghiusa alang niini nga katuyoan: Mateo 18:20
Kinatibuk-ang pag-ampo sa kongregasyon: Ang tibook simbahan kinahanglan nga
maghiusa sa mga panahon sa hiniusa nga pag-ampo: Mga Buhat 1: 14-15
Pag-ampo Sa Mga Saad:
Pagtuon sa mosunod nga mga saad bahin sa pag-ampo. Sila nagpadayag sa dakong
gahum niining hinagiban sa espirituhanong pakiggubat:
-Ang Amahan nasayud sa inyong gikinahanglan bisan sa wala pa kamo mangayo:
Mateo 6: 8
-Kon ang duha magkauyon sa pag-ampo, kini pagatubagon: Mateo 18:19
-Ang tanang mga butang mahimo sa Dios: Mateo 19:26; Lucas 18:27
-Ang pag-ampo nga inubanan sa pagtoo epektibo: Mateo 21:22; Marcos 11:24
-Ang epektibo nga pag-ampo sa mga matarung dako’g kahimoan, Santiago 5:16
-Kon kamo mangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus, kini pagabuhaton: Juan 14:14
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7. Pagtuon ug dugang mahitungod sa pagpuasa:
-Ang pagpuasa mao ang usa sa mga butang nga miuyon kanato isip mga ministro sa
Dios: II Corinto 6: 3-10
-Ang pag-ampo uban sa pagpuasa gigamit sa pag-organisar sa Simbahan: Buhat 14:23
-Kita kinahanglan "mohatag sa atong kaugalingon" sa pagpuasa: I Corinto 7: 5
8. Si Jesus nag-ingon nga kamo adunay gahum sa pagtunob sa "mga bitin ug mga
tanga." Sa Kapitulo 5 inyong gitun-an ang natural ug espirituhanon nga pagkasusama
sa bitin. Ania ang pipila ka mga kamatuoran mahitungod sa mga tanga nga magamit
sa espirituhanon nga paagi:
Ang mga tanga naglikay sa uban. Ang tanga makig-away hangtud sa kamatayon. Kini
mogukod sa iyang tukbonon, modugmok niini, ug unya itusok ang makamatay nga
hilo gikan sa talinga niini. Kon kamo nalad-an sa tanga, kamo mahimong makasinati
ug sakit, mga kalisud sa pagsulti, pagkawalay paglaum, kahuyang, ug pagpaminhod.
Ang mga tanga nagpuyo sa ngitngit nga mga dapit ug mamatay kon madayag sa
kainit (kahayag). Una, ang tanga mosulay sa pag-ikyas, unya kini magsugod sa
paghasmag gamit ang iyang ikog. Sa natural nga kalibutan, ang mga hulmigas
mao ang nag-unang kaaway sa tanga.
Mahimo ba ninyo kining ipadapat sa espirituhanong mga kamatuoran sama sa mga
kamatuoran bahin sa mga bitin sa Kapitulo 5?
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PAGPALIHOK
AKTIBONG SERBISYONG MILITAR SA KASUNDALOHAN SA DIOS

Ang "pagpalihok" nagkahulogan sa pagbutang sa usa ka kahimtang sa pagkaandam alang sa
aktibong serbisyong militar. Ang "Pagpalihok" mao ang proseso sa pagpahimutang ingon nga
kabahin sa espirituhanong mga pwersa sa kasundalohan sa Dios.
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KAPITULO 10
MAASDANGON UG MAPANALIPDANONG PAKIGGUBAT
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:







Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpatin-aw sa "maasdangon nga pakiggubat."
Pagpatin-aw sa "mapanalipdanon nga pakiggubat."
Pag-ila sa komon nga hinungdan sa parehong maasdangon ug mapanalipdanon nga
pakiggubat.
Pagtingob sa papel sa Balaang Espiritu sa maasdangon ug mapanalipdanon nga
pakiggubat.
Paggamit sa natural nga panig-ingnan sa pakigdumog aron ipatin-aw ang mga
estratihiya sa maasdangon ug mapanalipdanon nga pakiggubat.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Ayaw paghatag ug luna sa Yawa. (Efeso 4:27)
PASIUNA
Adunay duha ka mga matang sa pakiggubat sa natural nga kalibutan: Maasdangon ug Mapa
nalipdanon. Ang Biblia nagtudlo sa parehong maasdangon ug mapanalipdanon nga espiritu
hanon nga mga estratihiya. Kamo kinahanglan nga makakat-on sa pagpakig-away sa parehong maasdangon ug mapanalipdanon. Ang bugtong laing kapilian mao ang pagbiya, nga dili
madawat.
Kini nga leksyon naghatag ug pasiuna sa maasdangon ug mapanalipdanon nga pakiggubat.
Ang mosunod nga duha ka mga kapitulo nagsusi sa detalye sa inyong maasdangon ug mapa
nalipdanon nga espirituhanong mga hinagiban.
MAPANALIPDANONG PAKIGGUBAT
Ang mapanalipdanon nga pakiggubat mao ang panagsangka nga gipanalipdan ang teritoryo.
Kini usa ka pakiggubat nga nagpaabot sa kaaway nga mosulong, unya motigom sa iyang mga
pwersa sa pagdepensa. Ang manlalaban kinahanglan nga mosukol sa iyang kaatbang ug ang
iyang mga desisyon gipugos kaniya sa tig-ataki. Kini nga matang sa pakiggubat wala mosu
long sa teritoryo sa kaaway. Kini nanalipod sa teritoryo nga naangkon na. Hinoon, impor
tante, tungod kay ang espirituhanong mga pwersa sa dautan kanunay nga nagaataki kaninyo
ingon nga magtotoo. Kung kamo dili mahibalo kon unsaon pagpanalipod sa inyong kauga
lingon, kamo mahimong biktima niini nga mga pag-ataki.
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MAASDANGON NGA PAKIGGUBAT
Ang maasdangon nga pakiggubat usa ka agresibong pakiggubat. Kini dili usa ka pakiggubat
sa paghulat ug pagsukol sa pagdepensa. Kini usa ka pakiggubat nga nag-una sa pag-ataki.
Ang kaaway naila, ang iyang mga estratihiya naila, ug ang mga pag-asdang batok kaniya
gihimo sa kalibutan sa espiritu. Sa maasdangon nga pakiggubat ang tig-ataki adunay bentaha
sa paghimo una ug mga desisyon. Ang maasdangon nga pakiggubat nag-angkon sa teritoryo
kay sa nagdepensa niini.
Ang maasdangon nga pag-uswag mao ang bugtong matang sa espirituhanong pakiggubat nga
makaabot sa kalibutan sa Ebanghelyo ni Jesu-Kristo. Kita dili makapabilin sa atong kompor
table nga mga panimalay ug mga simbahan ug magpraktis lamang sa mga estratihiya sa pag
panalipod. Ang kasundalohan sa Dios kinahanglan moadto sa teritoryo sa kaaway. Kini kina
hanglan nga moadto sa mga kuta ni Satanas uban ang gahum sa mensahe sa Ebanghelyo. Kita
kinahanglan maglunsad sa agresibong maasdangon nga espirituhanong gubat.
ANG NAANDAN NGA BUTANG
Adunay usa ka butang nga komon mahitungod sa maasdangon ug mapanalipdanon nga pakig
gubat. Ang duha naglakip sa personal nga aksyon sa magtotoo. Sa natural nga pakiggubat,
ang wala gigamit nga mga hinagiban wala magpahamtang sa mga kaalautan sa kaaway ni
makadaug sa mga gubat. Tinuod usab kini sa kalibutan sa espiritu. Ang inyong espirituha
nong mga hinagiban apektado sa inyong kabubut-on sa paggamit niini. Tinuod nga ang Dios
mohatag ug gahum alang sa gubat, apan kamo adunay personal nga responsibilidad sa pagpa
nalipod ug pag-asdang sa espirituhanong estratihiya.
Sa mga gubat sa Daang Tugon, ang Ginoo nakig-away alang sa ug uban sa iyang katawhan,
ang Israel. Apan una, sila kinahanglan nga magpahiluna sa ilang kaugalingon didto sa pang
gubatan. Sa dihang nakita sa Dios ang espirituhanong hinagiban nga gigamit sa iyang ngalan
ug usa ka lalaki o babaye sa natad sa panggubatan nga nangahas sa pagsulay sa imposible,
ang Ginoo sa mga Panon mapalihok.
Basaha ang istorya ni Eliseo sa II Mga Hari 13: 14-19. Niini nga leksyon sa mga butang nga
nagagamit sa udyong ug mga pana, adunay pipila ka espirituhanong kaparehas nga makata
bang kaninyo nga masabtan ang inyong bahin sa gubat:
1. IPAKITA ANG INYONG TINGUHA NGA MAKIG-AWAY:
Si Eliseo misulti kang Haring Joas: "Kuhaa ang udyong ug mga pana." Si Pablo miingon,
"Gamita ang espada sa Espiritu" ug ipahayag ang gubat. Pinaagi sa paggamit sa inyong pangasdang ug pangpanalipod nga mga hinagiban, kamo nagpakita sa inyong tinguha nga makigaway.
2. IKUPOT ANG INYONG MGA KAMOT SA HINAGIBAN:
Si Eliseo miingon sa hari nga ibutang ang iyang mga kamot sa udyong, dayon gitapion ni
Eliseo ang iyang mga kamot sa mga kamot sa hari. Ang estratihiya alang sa kadaugan mao
nga ang inyong kamot diha sa hinagiban ug ang iyang kamot ibabaw sa inyo.
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3. ABLIHI ANG MGA BINTANA:
Ablihi ang bintana sa dapit diin ang kaaway nagmadaugon. Ang kaaway sa Israel anaa sa
sidlakan, busa gisultihan ni Eliseo ang hari sa pag-abli sa bintana sa sidlakan. Ang Dios gusto
nga inyong buksan ang "mga bintana" sa matag bahin sa inyong kinabuhi aron ibutyag ang
kapakyasan, kapildihan, ug pagkaulipon sa kaaway.
4. IPANA:
Si Eliseo misulti sa hari, "ipana," ug gipana sa hari. Ug siya miingon: Ang udyong sa kadau
gan ni Jehova sa atubangan sa Siria. Ang bukas nga bintana dili igo. Ang hinagiban sa inyong
kamot dili igo. Bisan ang kamot sa Dios sa inyong kamot dili makadaug sa gubat. Kamo kina
hanglan mosunod sa sugo sa Ginoo sa mga panon sa "PAGPANA!" Kini ang inyong bahin sa
pakiggubat ... sa aktuwal nga paggamit sa hinagiban nga anaa sa inyong kamot nga giniyahan
sa kamot sa Ginoo.
5. HIBALOI ANG TUMONG:
Gisultihan ni Eliseo ang Hari nga kuhaon ang mga udyong ug itusok kini sa yuta isip usa ka
simbolo sa iyang kadaugan batok sa Siria. Gihimo kini sa hari, apan siya "mitusok sa makatu
lo ug miundang (mihunong)." Gisultihan siya ni Eliseo nga tungod kay iyang gipugngan ang
Dios pinaagi sa pagtusok sa yuta sa tulo lamang ka higayon, ang iyang kadaugan sa militar
limitado. Kini nahitabo tungod kay ang Hari wala makasabot sa tumong sa pakiggubat. Si
Eliseo miingon nga buot sa Ginoo nga hingpit nga maut-ot ang kaaway (bersikulo 17). Pina
agi sa pagtusok sa yuta sa tulo lamang ka higayon, ang Hari kontento na alang sa dili hingpit
nga kadaugan.
Ang tumong sa Ginoo alang kaninyo mao ang hingpit nga kadaugan sa matag bahin sa inyong kinabuhi ug ministeryo. Kon kamo mapakyas sa pagsabot niini nga tumong, limitado
ang inyong kadaugan.
6. DAUGA UNA SA SEKRETONG LAWAK:
Unsa ang nahitabo tali ni Eliseo ug ni Haring Joas sa sekreto nga lawak niadtong adlawa
nagtino sa sangputanan sa gubat sa Siria. Ang mahitabo sa sekreto nga lawak uban sa Ginoo
maoy motino sa inyong mga kadaugan sa aktuwal nga mga gubat sa kinabuhi.
MGA LARAW NI SATANAS
Ang sukaranan sa maasdangon ug mapanalipdanon nga gubat mao ang kahibalo sa mga paagi
ni Satanas:
Aron kita dili madaug ni Satanas: kay ang iyang mga paagi wala masalipdi
kanato. (II Mga Taga Corinto 2:11)
Ang pulong nga "mga laraw" nagkahulogan sa usa ka plano, proyekto, o gilaraw nga plano sa
dautan nga tawo. Si Satanas makabaton ug bentaha kaninyo sa diha nga kamo walay kaalam
sa iyang mga lihok ug dili mosanong sa maasdangon ug mapanalipdanon nga gubat.
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ANG MINISTERYO SA BALAANG ESPIRITU
Sa una pa niini nga kurso inyong nakat-onan ang espirituhanong gahum sa maayo nga nailhan
sa Balaan nga Espiritu. Ang Balaan nga Espiritu importante sa parehong maasdangon ug ma
panalipdanon nga pakiggubat. Ang Balaang Espiritu nasayud sa pamaagi ni Satanas ug nagpa
taliwala alang sa mga magtotoo nga nakig-away:
Ingon man usab ang Espiritu nagatabang sa atong mga kaluyahon; kay kita
dili mahibalong moampo ingon sa atong gikinahanglan; apan ang Espiritu sa
iyang kaugalingon nagapangamuyo gayud alang kanato uban sa pag-agulo nga
dili arang ikalitok…tungod kay siya nagapangamuyo man alang sa mga balaan
sumala sa kabubut-on sa Dios. (Roma 8: 26-27)
Ang Balaang Espiritu naghatag ug gahum sa pag-angkon sa teritoryo sa kaaway:
Apan kamo makadawat ug gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad
kaninyo, ug mga saksi ko kamo sa Jerusalem, ug sa tibook nga Judea, ug sa
Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta. (Mga Buhat 1: 8)
Ang mga gasa sa Balaang Espiritu maoy bililhon nga mga hinagiban sa maasdangon ug ma
panalipdanon nga gubat. Ang mga gasa sa pulong sa kahibalo ug sa pulong sa kaalam nagha
tag ug labaw sa kinaiyahan nga pagpadayag alang sa espirituhanong pakiggubat. Ang gasa sa
pag-ila sa mga espiritu nagpadayag sa pagpanglingla sa kaaway.
Ang espesyal nga mga gasa sa pastor, propeta, apostol, ebanghelista ug magtutudlo mitabang
sa pagsangkap kanato alang sa gubat. Ang pagsulti nga mga gasa sa Balaang Espiritu nagha
tag ug espesyal nga mga panudlo gikan sa Dios ug ang pag-alagad nga mga gasa sa Espiritu
nakapahimo sa kasundalohan sa Dios sa pagpadayon sa espirituhanong pagsulong.
PAGPAKIGDUMOG: NATURAL NGA SUSAMA SA ESPIRITUHANON NGA
KAMATUORAN
Usa sa labing gamhanan nga mga bersikulo sa maasdangon nga espirituhanong gubat mao
ang...
Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga
punoan, batok sa mga pagbulot-an, batok sa mga magbubuot niining mangit
ngit nga kalibutan, batok sa mga kagamhanan sa espirituhanong kadautan
diha sa langitnon nga mga dapit. (Efeso 6:12)
Ang pagpili sa Dios sa pulong nga "pakigdumog" mahinungdanon. Ang pagpakigdumog usa
ka natural nga susama sa dakong espirituhanong kamatuoran. Ang pagpakigdumog sa natural
nga kalibutan usa ka dula sa pagkahanas sa kalig-on. Ang pakigdumog nagpasabot nga "makigbugno sa pakigbisog alang sa gahum ibabaw sa kabatok."
Hunahunaa kini nga mga kamatuoran mahitungod sa pagpakigdumog sa natural nga kalibutan
nga gigamit sa inyong espirituhanong pakiggubat:
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1. PAGPANGANDAM UG PAGBANSAY:
Ang usa nga nakigdumog sa natural nga kalibutan kinahanglan nga magbansay aron magma
lampuson sa iyang dula. Siya magpraktis sa pagpakigdumog. Siya kinahanglan adunay husto
nga pagkaon. Siya kinahanglan magtuon sa mga lagda sa pagpakigdumog ug sila kinahanglan
nga mosunod pag-ayo aron makadaug sa dula.
Ang magtotoo kinahanglan nga makakat-on sa mga kalagdaan sa espirituhanong pakiggubat
aron magmadaugon. Ang husto nga "pagkaon" sa Pulong sa Dios ug ang pag-ampo gikina
hanglan alang sa malampuson nga espirituhanong pakigdumog. Sama sa pagpakigdumog sa
natural nga kalibutan, ang kahanas maangkon pinaagi sa pagpraktis.
Ang nag-una nga katuyoan sa pagbansay sa natural nga kalibutan mao ang pag-andam sa
magdudula sa pagpahigayon sa kinatas-ang pagka-epektibo samtang nakasinati sa labing
gamay nga kakapoy. Kini tinuod usab sa kalibutan sa espiritu. Ang uban nga mga tawo
dali nga kapuyon ug mapildi sa espirituwal tungod kay sila dili husto nga gibansay alang
sa espirituhanong pakiggubat.
2. ANG KINAIYAHAN SA PAKIGBISOG:
Ang indibiduwal nga kampyonato sa pagpakigdumog dili usa ka grupo nga dula. Kon ang usa
ka magdudula kapuyon walay kapuli nga sakop nga ipasulod. Ang pagpakigdumog naglakip
sa suod, atubangay, ug personal nga kontak sa kontra.
Kini tinuod usab sa kalibutan sa espiritu. Ang mga magtotoo nalambigit sa suod, atubangay
nga away sa kaaway. Walay laing magtotoo ang makapuli sa inyong dapit niining espirituwal
nga pagpakiggubat. Walay "mga paghunong" sa pakigdumog sama sa ubang mga dula.Walay
"mga paghunong" sa kalibutan sa espiritu. Si Satanas wala mopahulay gikan niini nga gubat.
Ang magtotoo kinahanglan gayud magbantay.
3. ANG MGA ESTRATIHIYA:
Adunay parehong maasdangon ug mapanalipdanong mga estratihiya sa pagpanalipod sa
natural nga pakigdumog nga magamit sa espirituhanong kalibutan. Ang paglihay maoy usa
sa mga teknik sa pakigdumog. Ang paglihay maoy paglikay sa komprontasyon sa kontra.
Ang mga punto mawala sa sistema sa paghukom sa paglihay. Kamo usab "mawad-an sa mga
"punto" kon kamo "molihay" sa espirituwal ug dili agresibo nga makigdumog sa inyong
kaaway. Ang uban nga mga magtotoo mogugol sa ilang tibook nga kinabuhi nga molihay
sa pakigharong sa kaaway. Sila dili agresibong nakigbisog aron nga modaug.
4. PAGGUBA SA BALANSI:
Ang laing importante nga estratihiya sa natural nga pakigdumog mao ang pagguba sa balansi
sa kontra. Sa dihang ang balansi sa kaaway madaut, siya magpabilin nga makigbisog sa pag
pabalik niini.
Ang Biblia naghisgot ug daghan mahitungod sa importansya sa pagbalansi o "pagpugong".
Usa sa mga estratihiya ni Satanas sa espirituhanong hawanan mao ang pagguba sa balansi.
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Daghang mga kulto miresulta tungod sa sayop nga pagbalansi sa mga isyu sa doktrina. Ang
mga panimalay, mga panagtigom sa simbahan, ug bisan ang mga nasud napildi tungod sa
sayop nga pagbalansi pinaagi sa sayop nga paghatag ug gibug-aton o kakulang sa paghatag
ug gibug-aton sa pipila nga mga dapit.
Adunay duha ka matang sa panimbang nga nalambigit sa pagpakigdumog: Pisikal ug pangi
sip nga panimbang. Sa dili pa maguba ang pisikal nga balansi, ang balansi sa hunahuna kina
hanglan una nga atakihon. Aron mahimo kini, usa ka estratihiya nga makapahingangha ang
gamiton. Ang usa ka lakang gipasiugdahan nga makapalinga ug makapahingangha. Samtang
ang magdudumog nagatutok niini, ang giplanong teknik gipadapat. Pinaagi sa paggiya sa kaatbang sa pagtoo ang pipila ka mga lihok gisulayan, siya maningkamot sa paglikay sa gihuna
huna nga kapeligro ug gipasagdan ang iyang kaugalingon nga bukas sa kakuyaw sa aktuwal
nga pag-ataki.
Tinuod gayud kini sa espirituhanong kalibutan! Si Satanas moguba sa balansi pinaagi sa estra
tihiya sa pagkahingangha. Iyang giguba ang inyong balansi sa panghunahuna pinaagi sa maka
palibog nga mga pag-ataki ug samtang kamo nahadlok nga nakatutok niini, gilunsad niya ang
iyang giplano nga pag-ataki sa laing bahin sa inyong kinabuhi.
5. PAGPAABOT:
Ang pagpaabot mahinungdanon sa natural nga pakigdumog. Ang magdudumog nga nakaila
kung kanus-a ang lakang pagahimoon kasagaran makahimo sa pag-ali o pagbatok sa pagataki. Sa diha nga ang gilaraw nga paglihok gihimo kini dili ingon ka malampuson nga mag
malampuson tungod kay kini gipaabot ug ang magdudumog andam na.
Tinuod usab kini sa kalibutan sa espiritu. Kamo dili ignorante sa mga laraw ni Satanas ug
nagpaabot sa iyang mga estratihiya, nan kamo andam na. Kamo dili mapukling nga walay
balansi sa pag-ataki.
6. PAGPAPAON:
Adunay mga lihok sa pakigdumog nga gihimo aron "mopaon" sa kaatbang, sa pagtintal ug
pagdani kaniya sa paghimo sa lakang nga makapahuyang sa iyang espirituhanong posisyon.
Sa kalibutan sa espiritu si Satanas kanunay nga nagtintal kaninyo sa mga lihok nga makapa
huyang sa inyong espirituhanon nga posisyon.
Sa natural nga pakigdumog, ang mga lihok giplano aron ang kontra ibutang sa posisyon nga
bukas sa pag-ataki. Ang mga sitwasyon gituyo nga gimugna aron buhaton kini ug ang bentaha makuha sa huyang nga posisyon sa kontra sa diha nga kini mahitabo.
Sa espirituwal, si Satanas nagmugna ug mga sitwasyon nga nagbutang kaninyo nga bukas sa
pag-ataki. Unya dayon siya magpahimulos sa inyong huyang nga posisyon. Apan kamo kina
hanglan mahinumdom nga samtang kamo nakigbisog si Satanas ang naghupot sa huyang nga
posisyon.Ang gahum nga anaa sa sulod kaninyo labaw pa sa iyang gahum. Siya giatubang na
sa katapusang panghuyang nga suntok ni Ginoong Jesu Kristo. Apan kamo kinahanglan moga
mit sa kaayohan nga gihatag kaninyo sa Ginoo aron makadaug sa away.
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7. PAG-ATAKI UG PAGBALOS SA ATAKI:
Sa natural nga pakigdumog, ang matag lihok nga inyong himoon nagpahimutang kaninyo sa
pagbalos sa kontra. Tinuod usab kini sa kalibutan sa espiritu. Sa dihang kamo maghimo sa
usa ka lakang alang sa Dios, si Satanas kanunay mobalos sa iyang kaugalingong lihok.
8. PAGLIHOK:
Sa pakigdumog, ang lihokan nga kontra giisip nga delikado. Kini mao ang hinungdan nga
kamo gusto nga mapukan ang inyong kaaway. Sa espirituhanong kalibutan, si Satanas liho
kan nga kontra. Siya "monganhi-ngadto" sama sa usa ka leon nga nagtinguha sa pagtukob.
Kamo magbantay sa iyang kanunay nga paglihok. Si Satanas usab nakaila sa pagka-epektibo
sa inyong paglihok. Siya buot mopugong kaninyo nga dili kamo molakaw alang sa Dios. Kini
mao ang hinungdan nga siya naningkamot sa pagpukan kaninyo ug sa pagpugong kaninyo sa
espirituwal.
9.

PAGBAWI:

Ang bisan unsang sayop nga gihimo sa pakigdumog moresulta sa usa ka aksyon nga mahi
mong pahimuslan sa kaaway. Tinuod kini sa espirituwal! Ang bisan unsang sayop nga inyong
gihimo sa espirituhanong pakigdumog daling pahimuslan sa kaaway. Importante sa pakigdu
mog nga makat-on kung unsaon pagbawi gikan sa pagkapukan. Gikinahanglan nga mabalitad ang ubos nga posisyon ngadto sa bentaha. Adunay mga lakang sa pag-ikyas ug pagbalit-ad
nga makapahimo niini.
Sa espirituhanong pakigdugtong kamo usahay makasinati sa pagkapukan ug temporaryo nga
mapalugmok sa kaaway. Apan kamo dili kinahanglan nga magpabilin niini nga posisyon.
Ang Dios naghatag ug mga estratihiya sa iyang Pulong nga, kon sundon, makapabalit-ad sa
inyong pagkadaut ngadto sa bentaha. Siya naghatag ug mga estratihiya alang sa pag-ikyas ug
pagbalos sa espirituwal sama sa gigamit sa natural nga pakigdumog.
Ang kinabuhi ni Jose usa ka maayong ehemplo niini. Siya adunay mga kadaut nga gibaligya
ngadto sa pagkaulipon ug gibilanggo. Apan siya nagbalit-ad sa mga kadaut ngadto sa mga
bentaha. Sa katapusan, siya midaug batok sa kaaway.
Adunay uban nga mga lihok sa pakigdumog nga miresulta sa pagkapukan sa kontra gikan sa
luyo, pagguyod, paglugmok, paglabay, ug pagbira kaniya. Makaila ba kamo sa susamang
mga lihok sa kaaway sa espirituwal?
10. ANG TUMONG:
Ang tumong sa pakigdumog sa natural nga kalibutan mao ang pagpildi sa kaaway pinaagi sa
pagpaubos kaniya o paglugmok kaniya sa yuta. Kini resulta gikan sa serye nga mga estratihi
kong paglihok ug / o pinaagi sa paglugmok sa kaaway.
Si Satanas kanunay nga nakiggubat batok sa mga magtotoo nga naningkamot sa paglugmok
kanila. Ang iyang tumong mao ang paghimo sa mga magtotoo nga mahulog, malabay, ug ma
lit-ag sa pagkaulipon sa sala.
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Ang iyang tumong mao ang paglaglag sa inyong suporta nga mga punto, sama sa magdudu
mog sa iyang kontra sa natural nga kalibutan. Ang tumong mao ang pagpahapa kaninyo sa
espirituwal.
11. PAG-ISKOR:
Ang kadaugan sa natural nga pakigdumog mahimo usab pinaagi sa proseso sa pag-iskor sa
mga maghuhukom. Ang magdudumog nga adunay pinakataas nga puntos alang sa labing
epektibo nga estratihikong paglihok ang makadaug sa away.
Ang inyong espirituhanong kaaway gihukman na. Si Satanas gipildi sa labing epektibo nga
lihok sa tibook kasaysayan, ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo. Kamo nakigdu
mog sa kaaway nga gihukman na ingon nga pildiro sa away. Tungod niini kamo dili na kina
hanglan nga mahadlok sa iyang gahum o mga estratihiya sa pakigdumog nga away nga inyong gihimo. Kamo dili na kinahanglan mapukan o malugmok sa pagkaulipon sa sala. Kamo
makabarug nga masaligon sa pakigdumog nga away sa espirituhanong pakiggubat ug sukli
siya nga malig-on sa pagtoo.
12. KINAIYA SA KAISIPAN:
Ang kinaiya sa kaisipan importante kaayo sa pakigdumog. Sa pagtuon sa hilisgutan, ang mosunod nga mga kinaiya giingon nga gikinahanglan alang sa pakigdumog sa kampyonato sa
natural nga kalibutan. Kini nga mga kinaiya tinuod usab sa espirituhanong hawanan:
Tinguha: Ang pangandoy ug kagustohan nga modaug dili igo. Ang kampyon nga magdudu
mog kinahanglan adunay kabubut-on sa pagdaug. Ang tinguha usa ka emosyon nga molabaw
sa tanan sa kinabuhi.
Paglahutay: Ang malahutayon nga paningkamot gikinahanglan alang sa pakigdumog nga
kampyonato. Ang kampyon nga magdudumog dili modawat sa kapildihan.
Katuyoan: Ang kadaugan mao ang tumong ug katuyoan sa pakigdumog. Aron makab-ot kini
nga tumong siya kinahanglan dili lang mahibalo nga siya ang tag-iya sa sitwasyon, apan kina
hanglan usab nga mahibal-an sa iyang kontra.
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INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Unsa ang mapanalipdanong pakiggubat?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Unsa ang maasdangong pakiggubat?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Unsay komon nga butang nga anaa sa maasdangon ug mapanalipdanong espirituha
nong pakiggubat?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.

Itingob ang papel sa Balaang Espiritu sa maasdangon ug mapanalipdanon nga
pakiggubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Itingob ang inyong nakat-onan mahitungod sa maasdangon ug mapanalipdanon nga
pakiggubat gikan sa natural nga panig-ingnan sa pakigdumog.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Kamo dili mosalig sa "mga karwahe" (mga hinagiban sa tawo): Salmo 20: 7. Ang
Dios adunay "espirituhanon" nga mga karwahe. Basaha ang mahitungod kanila sa
Mga Salmo 68:17; 104: 3; Isaias 19: 1; ug II Mga Hari 2:11.
2. Kamo kinahanglan nga maglunsad sa parehong maasdangon ug mapanalipdanong
pakiggubat tungod kay si Satanas usa ka tiglaglag: Juan 10:10; I Mga Taga Corinto
10:10; Mateo 10:28.
-Kon kamo mosunod sa Dios, siya dili motugot nga ang manlalaglag moabot:
Exodo 12:23
-Ang Dios nagbantay kaninyo gikan sa paglaglag ni Satanas: Salmo 17: 4
-Si Satanas mao ang inyong kaaway, ang inyong gipakigbatokan: I Pedro 5: 8.
-Kamo dili mohatag kaniya ug luna aron makalihok batok kaninyo: I Timoteo 5:14.
-Kon kamo mosunod sa Dios, Siya mahimong kaaway sa inyong mga kaaway:
Exodo 23:22.
3. Kamo dili kinahanglan nga mapildi ni Satanas. Pagtuon sa mosunod nga mga
pakisayran:
Kamo makagukod sa kaaway: Levitico 26: 7-8; Deuteronomio 32:30; Josue 23:10
Kamo makabaton ug kadaugan: Deuteronomio 7:21; I Cronicas 29:11; Salmo 5:11;
18:29; 24: 8; 91: 1; Isaias 49:19; I Mga Taga Corinto 15:57; I Juan 5: 4
Ang Ginoo mao ang inyong salipdanan; II Samuel 22: 2; Salmo 18: 2; 31: 3; 71:
3; 91: 2; 144: 2; Jeremias 16:19
Kamo adunay gahum ibabaw sa kaaway: Salmo 8: 6; 49:14; 72: 8; 119: 133;
Daniel 7:27; Efeso 1:21
Ang kaluwasan gikan sa Ginoo: Mga Proverbio 18:10; 21:31; 29:25. Ang Salmo 91
mao ang Salmo sa kaluwasan.
Ang Dios nagluwas kaninyo gikan sa kagul-anan: Salmo 25:17; 107: 6, 13; 19:28
Kamo makabilanggo sa hunahuna sa kaaway: II Corinto 10: 5
Ang Dios naghubad sa mga higot sa kaaway: Salmo 116: 16; Roma 8: 15-21;
Galacia 5: 1
4. Sa dihang si Pablo naghisgot bahin sa pakigdumog, siya naghisgot mahitungod sa
pakigdumog sa kaaway, dili sa Dios sama sa gibuhat ni Jacob. Siguroha nga sa diha
nga kamo nakigdumog kini dili ang Dios ang nakigbugno kaninyo aron sa pagbung
kag sa espiritu sa pagkatagbaw sa kaugalingon aron sa pagbag-o kaninyo gikan sa
"Jacob" ngadto sa "Israel."
140

5. Ribyuha ang Kapitulo 3 niini nga manwal ug ilista ang mga buluhaton sa Balaang
Espiritu sa parehong maasdangon ug mapanalipdanong pakiggubat:
Ministeryo sa Balaang Espiritu

Sa Maasdangong Pakiggubat

Sa Mapanalipdanong Pakiggubat
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KAPITULO 11
MAPANALIPDANONG MGA HINAGIBAN
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:






Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Paghulagway sa inyong mapanalipdanon nga espirituhanong mga hinagiban.
Paghatag ug pakisayran sa Kasulatan nga nagtala sa hinagiban sa Dios.
Pag-ila sa matag piraso sa hinagiban sa Dios.
Pagpasabot sa gimbuhaton sa matag piraso sa hinagiban.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Isul-ob ang tibook hinagiban sa Dios, aron kamo makabarug batok sa mga
malipatlipatong kaugdahan sa Yawa. (Efeso 6:11)
PASIUNA
Kamo nakakat-on nga ang dako nga espirituhanong gubat nga inyong giapilan dili maaway sa
natural nga mga hinagiban. Kini kinahanglan nga awayon sa parehong maasdangon ug mapa
nalipdanon nga espirituhanong mga hinagiban. Kamo nagtuon na sa "Plano sa Gubat sa Dios"
sa Kapitulo 9. Kamo nakat-on sa pangunang estratihiya sa gubat nga naglakip sa:
-Pulong sa Dios
-Gitugyan nga gahum ug awtoridad
-Pag-ampo
-Pagpuasa
-Mga yawi sa gingharian
-Ngalan ni Jesus
Dugang pa niining pangunang mga estratihiya sa pakiggubat, ang Biblia nagpadayag nga
kamo adunay tibook tipiganan sa espirituhanong mga hinagiban. Niini nga kapitulo kamo
makakat-on mahitungod sa inyong mapanalipdanon nga espirituhanong mga hinagiban.
Sa sunod nga leksyon kamo magtuon sa maasdangon nga mga hinagiban.
MAPANALIPDANON NGA MGA ESTRATIHIYA
Ang Biblia nagtudlo sa mosunod nga mga mapanalipdanon nga mga aksyon nga gikinahang
lan sa magtotoo:
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PAGPASAKOP UG PAGSUKOL:
Busa magpasakop kamo nga masinugtanon sa Dios; Sukli ang Yawa, ug siya
mokalagiw gikan kaninyo. (Santiago 4: 7)
Matikdi ang pagkahan-ay niini nga bersikulo: Una pagpasakop, unya pagsukol. Daghang mga
tawo ang milabay sa unang lakang sa pagpasakop ug misulay sa pagsukol sa Yawa, aron
lamang mahibaloan nga kini dili mahimo. Ang kapildihan moresulta sa diha nga kamo moli
hok nga bulag sa Dios. Ang mapainubsanon, dili ang mapahitas-on ug masaligon sa kaugali
ngon, makabuntog sa kaaway. Kamo makahimo sa pagsukol ni Satanas samtang magpasa
kop sa Dios. Ang "pagsukol" nagpasabot sa "lig-on nga pagbarug batok ug supak sa kaaway
sa matag punto." Ang Kasulatan wala nagtudlo kanato sa pagpangita sa mga demonyo, apan
sa pagsukol kanila sa diha nga sila moduol kanato.
SUKLI SI SATANAS NGA MALIG-ON SA PAGTOO:
Magbuotan kamo, managtukaw kamo; ang inyong kaaway, ang Yawa, ingon sa
usa ka leon nga nagangulub, nagalibot-libot, sa pagpangita ug tukbonon.
Nga suklan ninyo, sa kalig-on sa pagtoo, sa hingbaloan ninyo nga ang mao usab
nga mga pag-antus nangatuman diha sa inyong mga igsoon nga mga iya sa
kalibutan. (I Pedro 5: 8-9)
Ang pagsukol "diha sa pagtoo" nagkahulogan sa pagbatok sa awtoridad sa Pulong sa Dios.
AYAW HATAGI UG LUNA SI SATANAS:
Ayaw hatagi ug lawak si Satanas nga magamit sa inyong kinabuhi:
Ayaw paghatag ug luna sa Yawa. (Efeso 4:27
BAWIA ANG INYONG KAUGALINGON GIKAN SA LIT-AG NI SATANAS:
Kinahanglan nga inyong mabawi ang inyong kaugalingon gikan sa lit-ag ni Satanas pinaagi
sa pagpadapat sa Bibliyanhong mga estratihiya:
Ug sila makaikyas gikan sa lit-ag sa yawa, kinsa gibihag niya pinaagi sa iyang
kabubut-on. (II Timoteo 2:26)
LIKAYI ANG UNODNON NGA MGA PANGIBOG:
Ang "paglikay" nagpasabot sa pagpugong sa inyong kaugalingon gikan sa usa ka butang ug
pagdumili sa pagbuhat niini:
Mga hinigugma, nagapakilooy ako kaninyo ingon nga mga dumuloong ug luma
langyaw, nga maglikay kamo sa mga kailibgon nga lawasnon, nga nagapakig
gubat batok sa kalag. (I Pedro 2:11)
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Kay ang kabubut-on sa Dios mao kini: ang pagbalaan kaninyo, nga maglikay
kamo sa pagpakighilawas. (I Mga Taga Tesalonica 4: 3)
Likayi ang tanang dagway sa dautan. (I Mga Taga Tesalonica 5:22)
BARUG SA INYONG KATUNGOD:
Busa kuhaon ninyo ang tibook hinagiban sa Dios, aron kamo makasukol sa
adlaw sa kadautan, ug makahimo sa tanan, sa pagbarug ... Busa, barug.
(Efeso 6: 13-14a)
Sa diha nga kamo "mobarug sa inyong katungod" inyong gipanalipdan ang inyong katungod.
PAGBANTAY SA DAUTAN, LIKAYI KINI, UG ISALIKWAY KINI:
Tun-i ang Efeso 4: 17-32. Ang "pagsalikway" sa tanan nga dautan nga kinaiya nga gilista
didto maoy mapanalipdanong pakiggubat.
Ayaw pagpagiya sa kahibalo pinaagi sa sayop sa dautan:
Busa kamo, mga hinigugma, sa nahibaloan ninyo kini nga daan, magmatngon
kamo aron dili kamo madala sa kasaypanan sa mga masupilon, ug mahulog
kamo gikan sa inyong kaugalingong kalig-on. (II Pedro 3:17)
Apan likayi ang mga pagbagulbol ug walay pulos nga mga sulti; kay sila
molambo ngadto sa labaw nga pagkadili diosnon. (II Timoteo 2:16)
Ang "paglikay" nagpasabot sa pagdumili o pagtalikod. Kamo kinahanglang molikay sa
tanang dautan nga butang nga may kalabutan sa kaaway.
SULAYI ANG MGA ESPIRITU:
Ang pagsulay sa mga espiritu makapugong sa pagpanglimbong.
Mga hinigugma, dili ninyo pagtohoan ang tanan nga espiritu, kondili sulayan
ninyo ang mga espiritu, kong sila iya ba sa Dios; kay daghan ang mga bakakon
nga mga manalagna nga nanagpanungha sa kalibutan. (I Juan 4: 1)
Ang "pagsulay" nagpasabot sa "pagprobar." Kamo wala maglihok sa kawalay pagtoo sa
dihang gisulayan ninyo ang "mga espiritu" sa mga tawo nga inyong nakit-an o nagalihok sa
sulod ug sa inyong palibot. Kung sila tinuod, sila mopasa sa pagsulay.
LIKAYI ANG MINI NGA MGA MAGTUTUDLO:
Sa dihang kamo magdawat ug mini nga mga magtutudlo sa inyong panimalay kamo mahi
mong mag-aambit sa ilang pagkadautan. Panalipdi ang inyong panimalay gikan sa pag-ataki
sa kaaway:
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Kong may moabot kaninyo ug wala magadala niini nga pagtulon-an, dili ninyo
siya pagdawaton sa inyong balay, ayaw siya pangumustaha.
Kay siya nga nagapangumusta kaniya, gikan sa Dios, magapakig-ambit sa iyang
dautan nga binuhatan. (II Juan 10-11)
IHIKLIN ANG KALIBUTANON NGA MGA BINUHATAN:
Kamo mohiklin sa kalibutanon nga mga kalihokan nga makapugong kaninyo gikan sa pagka
maayo nga sundalo. Ang "paghiklin" usa ka mapanalipdanong aksyon nga kinahanglan ninyo
nga buhaton.
Busa ikaw mag-antus ug kagul-anan, ingon nga maayo nga sundalo ni JesuKristo.
Walay bisan kinsa nga nagaalagad sa pagkasundalo nga nagapagapos sa iyang
kaugalingon tungod sa mga patigayon niining kinabuhia; aron siya makapahi
muot niadtong nagdawat kaniya sa pagkasundalo. (II Timoteo 2: 3-4)
Busa, sanglit ginalibutan man kita sa ingon ka mabagang panganud sa mga saksi, iwakli ta ang tanang kabug-at ug ang sala nga nagapiit paglikos kanato, ug
dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga atong ginaapilan.
(Mga Hebreohanon 12: 1)
Busa biyai ninyo ang tanang kahugawan ug ang nagaawas nga dautan, ug
dawata ninyo sa kaaghup ang pulong nga natanom kaninyo, nga mao ang
makaluwas sa inyong mga kalag. (Santiago 1:21)
ISUL-OB ANG HINAGIBAN SA DIOS:
Isul-ob ang tibook hinagiban sa Dios, aron kamo makabarug batok sa mga
malipatlipatong kaugdahan sa Yawa. (Efeso 6:11)
Ang "isul-ob" nagpakita sa aksyon nga kinahanglan ninyo nga buhaton. Ang nag-unang
paghulagway sa hinagiban sa Dios gihatag sa Efeso 6:10-17. Basaha kini nga tudling sa
inyong Biblia.
Si Pablo nagpaila sa hilisgutan sa pakiggubat pinaagi sa paghatag ug gibug-aton nga ang
gubat dili natural ug ang natural nga mga hinagiban dili epektibo. Ang espirituhanong nga
mga gubat kinahanglang awayon sa espirituhanong mga hinagiban. Si Pablo naghulagway
sa hinagiban nga gamiton sa espirituhanong pakiggubat:
Tungod niini, kuhaon ninyo ang bug-os nga hinagiban sa Dios, aron kamo
makasukol sulod sa adlaw nga dautan, ug kamo, sa mabuhat ang tanan,
makatindog kamo.
Busa manindog kamo, nga binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran, ug
sinul-oban sa kotamaya sa pagkamatarung,
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Ug ang inyong mga tiil nasapinan sa pagpangandam sa Maayong Balita sa
pakigdait.
Dugang sa tanan, pagkuha sa taming sa pagtoo, nga sa makabaton kamo niini,
arang ninyong mapalong ang tanan nga udyong sa kalayo sa dautan.
Ug dawata ninyo ang salokot sa kaluwasan ug ang espada sa Espiritu, nga mao
ang Pulong sa Dios. (Efeso 6: 13-17)
Ang katuyoan sa hinagiban mao ang paghimo kaninyo nga makabarug batok sa mga mali
patlipatong kaugdahan (pagpanglimbong, maliputon, pagkamalansison) sa kaaway, si Sata
nas. Ang inyong responsibilidad mao ang pagsul-ob sa hinagiban:
Isul-ob ang tibook hinagiban sa Dios, aron kamo makabarug batok sa mga
malipatlipatong kaugdahan sa yawa. (Efeso 6:11)
Kondili isul-ob ninyo ang Ginoong Jesu-Kristo, ug dili kamo managtagana alang
sa unod, aron sa pagtagbaw sa mga kailibgon niini. (Roma 13:14)
Ang kagabhion miagi na, ug ang adlaw nagsingabot na. Busa isalikway ta ang
mga buhat sa kangitngit, ug isul-ob ta ang mga hinagiban sa kahayag.
(Roma 13:12)
Ang hugpong sa pulong nga "isul-ob" nagkahulogan nga "magsul-ob sa makausa ug sa tanan." Ang inyong espirituhanong hinagiban dili sama sa usa ka uniporme sa atleta nga inyong
isul-ob sa panahon sa dula. Kamo mosul-ob sa hinagiban sa makausa ug alang sa tanan ug ipa
bilin kini sa inyong tibook nga kinabuhi. Sama sa usa ka sundalo sa panggubatan nga magda
la o dili sa iyang hinagiban, kamo dili mohukas sa inyong hinagiban hangtud nga kamo mo
pauli sa Ginoo. Kung kamo walay hinagiban sa tanan nga panahon, kamo masamdan sa kaaway. Mas maalamon nga susihon kanunay ang matag piraso sa inyong espirituhanong hinagi
ban kon anaa pa ba sa lugar.
Ang unang dibisyon sa hinagiban naglangkob sa tulo ka mga butang nga inyong nahimo kani
adto. Ang "pagsul-ob" nagpakita sa butang nga inyong nabuhat na kung kamo magtotoo.
-Binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran (bersikulo 14)
-Isul-ob ang kotamaya sa pagkamatarung (bersikulo 14)
-Masinapinan ang inyong mga tiil sa pagpangandam sa Maayong Balita sa pakigdait
(bersikulo 15)
Ang ikaduha nga dibisyon naglakip sa mga butang nga angay isul-ob sa karon:
-Batoni ang taming sa pagtoo (bersikulo 16)
-Isul-ob ang salokot sa kaluwasan (bersikulo 17)
-Dad-a ang espada sa Espiritu (bersikulo 17)
Sa Mga Taga Efeso 6:11 si Pablo naghatag ug gibug-aton sa pagsul-ob sa tibook hinagiban sa
Dios.
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Ang uban kanato nalinga na sa usa ka piraso nga hinagiban sa Dios hangtud nga ang uban
gipasagdan. Kamo kinahanglan magsul-ob sa tibook hinagiban o makaplagan ninyo ang
inyong kaugalingon nga eksperto sa paggamit sa "espada sa Espiritu" ug napildi gihapon
tungod kay kamo nakalimot sa taming sa pagtoo.
Ang Bakus:
Ang una nga piraso sa hinagiban nga palig-onon mao ang bakus o sinturon sa kamatuoran. Sa
natural nga kalibutan, ang bisti sa hinagiban nalangkit sa bakus nga naghupot sa laing mga
bahin sa hinagiban diha sa dapit. Ang kamatuoran sa Pulong sa Dios mao ang espirituhanon
nga bakus diin ang tanan nga mga bahin sa hinagiban nalangkit. Ang unang pag-ataki ni Sata
nas sa tawo anaa sa kamatuoran:
Ug ang babaye miingon ngadto sa bitin ... Ang Dios nag-ingon, kamo dili mokaon
niini, ni mohikap niini aron kamo dili mamatay.
Ug ang bitin miingon sa babaye: Dili gayud kamo mamatay. (Genesis 3: 2-4)
Ang kamatuoran magapanalipod kaninyo gikan sa mga bakak ug mga sayop nga doktrina sa
kaaway. Ang kamatuoran mao ang pang-ilalum sa inyong espirituhanong hinagiban. Kamo
mobakus sa inyong mga hawak (ang inyong espirituhanong mga bahin sa lawas nga mahi
nungdanon) gibaksan (gitabonan) sa kamatuoran:
Busa barug, nga binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran...
(Mga Taga-Efeso 6:14)
Unsa ang kamatuoran?
-Si Jesus miingon, "Ako mao ang kamatuoran." Juan 14: 6
-Ang Balaang Espiritu mao ang "Espiritu sa kamatuoran." Juan 14:17
-Ang Dios maoy kamatuoran. Roma 3: 4
-Ang Pulong sa Dios kamatuoran. Salmo 119: 151
-Ang Ebanghelyo maoy kamatuoran. Mga Taga Colosas 1: 5
Ang Kotamaya:
Sa natural nga kalibutan, ang kotamaya nagtabon sa ibabaw nga lawas sa manggugubat aron
sa pagpanalipod sa mga bahin sa lawas sama sa iyang kasingkasing, baga, ug uban pa. Ang
espirituhanong kotamaya sa pagkamatarung wala magpasabot sa inyong pagkamatarung,
apan sa pagtabon sa pagkamatarung ni Kristo:
Ug nga makaplagan ako diha kaniya, nga wala magbaton sa akong kaugali
ngong pagkamatarung, nga pinasikad sa kasugoan, kondili nianang pagka
matarung nga pinaagi sa pagtoo kang Kristo, ang pagkamatarung nga gikan
sa Dios pinaagi sa pagtoo. (Mga Taga-Filipos 3: 9)
Kamo dili mobarug sa inyong kaugalingong mga merito. Kamo nagbarug diha kang Kristo.
Kamo dili makaatubang sa kaaway nga walay panalipod sa pagkamatarung ni Kristo:
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Pinaagi sa pulong sa kamatuoran, pinaagi sa gahum sa Dios, pinaagi sa hinagi
ban sa pagkamatarung sa tuo nga kamot ug sa wala. (II Corinto 6: 7)
Ang pagkamatarung ni Kristo nanalipod sa inyong espirituhanon nga "mga bahin sa lawas
nga mahinungdanon" gikan sa mga pag-ataki ni Satanas ug sa pagkadili matarung. Ang kota
maya sa pagkamatarung kinahanglang ibaligtos ngadto sa bakus sa kamatuoran.
Ang Sapatos:
Adunay daghang matang sa sapatos alang sa lainlaing mga katuyoan. Ang uban alang sa pag
lakaw, ang uban alang sa piho nga mga kalihokan sa dula. Ang sapatos sa usa ka sundalo lain
usab nga matang ... Sila mga sapatos nga gidisenyo alang sa pakiggubat. Ang usa ka sundalo
nga dili makaasdang sa panggubatan mapukling sa pakiggubat.
"Ang mga tiil nga gisapinan sa pag-andam sa Ebanghelyo sa kalinaw" nagpasabot nga andam
nga mag-uswag sa espirituhanon nga hawanan. Kining espirituhanon nga sapatos manalipod
sa inyong kabubut-on gikan sa tintasyon sa kaaway nga mogiya kaninyo sa sayop nga mga
dalan. Sila nagpakita sa inyong kaandam sa pagbuhat sa tanan nga maayong buhat ug nagpa
kaylap sa Ebanghelyo ngadto sa tanang mga nasud. Kining espirituhanon nga sapatos makapa
himo usab kaninyo sa pagbarug batok sa kaaway sama sa gidasig kamo ni Pablo sa pagbuhat
sa ingon (Efeso 6:14).
Ang Kalasag:
Sa natural nga kalibutan, ang kalasag gigamit aron makahatag ug proteksyon sa tibook lawas
sa manggugubat. Ang inyong espirituhanong kalasag gitawag nga "kalasag sa pagtoo."
Adunay ubay-ubay nga matang sa pagtoo nga gihisgutan sa Biblia. Adunay nagaluwas nga
pagtoo, gasa sa pagtoo, ug espirituhanong bunga sa pagtoo. Apan ang pulong nga "pagtoo"
kon gigamit nga may kalabutan sa "kalasag sa pagtoo" naghisgot sa mapanalipdanon nga
pagtoo. Kini nga pagtoo maoy lig-on nga pagpiyal ug pagsalig sa Dios nga nanalipod sa
inyong tibook nga pagkatawo. Kini nanalipod kaninyo gikan sa nagdilaab nga mga udyong
sa pagduhaduha ug pagkawalay pagtoo nga gipadala sa kaaway. Kini nga kalasag sa pagtoo
maoy kalma ug masaligon nga pagsalig sa Dios nga nagpugong sa tanang nagdilaab nga mga
pana sa kaaway gikan sa ilang gipunting.
Ang kalasag sa pagtoo mao ang kanunay nga paggamit sa Pulong sa Dios sa mga isyu sa kina
buhi. Kini usa ka pagtoo nga makapahimo kaninyo sa pagbuntog sa dautan nga mga pwersa
sa kalibutan:
Kay ang tanan nga gipanganak sa Dios, nakadaug sa kalibutan; ug kini mao ang
pagdaug nga midaug sa kalibutan, bisan ang atong pagtoo. (I Juan 5: 4)
Uban sa gugma sa Dios, ang pagtoo labing epektibo:
... Managsul-ob kita sa kotamaya sa pagtoo ug paghigugma...
(I Mga Taga Tesalonica 5: 8)
Kini ang pagtoo nga pinasikad sa kamatuoran:
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Sa iyang mga dagang pagatabonan ikaw niya, ug sa ilalum sa iyang mga pako,
magapasilong ikaw: Ang iyang kamatuoran mao ang imong kalasag ug taming.
(Salmo 91: 4)
Kini ang pagtoo nga gibasi sa kaluwasan:
Ikaw usab nagahatag kanako sa taming sa imong kaluwasan; ug ang imong
tuong kamot ang nagasagang kanako, ug ang imong pagkamapuangoron
nagapadako kanako. (Salmo 18:35)
Kung walay pagtoo, kamo dili makasabot sa kamatuoran. Kung walay pagtoo kamo dili maka
dawat sa kaluwasan. Kung wala ang pagtoo kamo dili makalakaw uban sa Ebanghelyo sa kali
naw. Kung walay pagtoo kamo dili makaangkon sa pagkamatarung ni Kristo ug epektibo nga
mogamit sa espada sa Espiritu nga mao ang Pulong sa Dios.
Ang pagtoo dili usa ka pagpakaingon o pagdahum. Kini kamatuoran nga gibasi sa Pulong sa
Dios. Kamo makadugang sa inyong pagtoo pinaagi sa pagpaminaw sa Pulong sa Dios (Roma
10:17), ang paglihok sa inyong pagtoo karon (Mga Taga Roma 1:17), ug pagpangita sa Dios
(Mga Hebreohanon 12: 2).
Ang Salokot:
Ang salokot sa kaluwasan dili usa ka butang nga inyong isul-ob sa dihang kamo naluwas.
Hinumdomi, kita naghisgot sa espirituhanon nga hinagiban dinhi, ug gitoohan nga kamo
magtotoo ug sakop sa kasundalohan sa Dios sa dili pa kamo magsugod sa pagsul-ob sa
hinagiban.
Ang salokot sa kaluwasan nagrepresentar sa nabag-o nga hunahuna. Kini naghulagway sa
nausab ug nabag-o nga kinabuhi sa hunahuna. Kamo makakat-on sa ulahi niini nga kurso nga
si Satanas kusganong nakig-away alang sa pagkontrolar sa hunahuna. Ang dili disiplinado
nga hunahuna naghimo sa Kristohanong manggugubat nga sayon nga tukbon sa makasasala
nga mga pagpanglimbong sa kaaway.
Si Pablo naghisgot sa salokot ingon nga "paglaum sa kaluwasan" sa I Mga Taga Tesalonica
5: 8. Ang kaluwasan, kung maayo ang pagkasinati ug nasabtan, nanalipod sa inyong hunahu
na. Ang kaluwasan naglangkob sa nangagi, karon, ug sa umaabot. Kamo naluwas gikan sa
sala ug silot sa nangaging sala. Kamo giluwas gikan sa gahum sa sala sa karon. Ang "paglaum sa kaluwasan" nagtumong sa kaluwasan sa umaabot. Kini ang katapusan nga kaluwasan
gikan sa presensya sa sala sa dihang si Jesus mobalik. Ang paglaum niining umaabot nga kalu
wasan naglig-on sa inyong hunahuna batok sa pag-ataki ni Satanas. Kamo adunay masaligon
nga paglaum sa umaabot tungod kay ang Dios nagabuhat sa iyang katuyoan:
... Sumala sa iyang gikahimut-an, nga iyang gituyo diha kaniya;
Alang sa usa hugna sa kahupnganan sa mga panahon sa pagtigom sa tanang
butang, diha kang Kristo, niadtong mga butang sa mga langit ug ang mga
butang sa yuta; bisan diha kaniya. (Efeso 1: 9-10)
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Ang Espada Sa Espiritu:
Ang "espada sa Espiritu" mao ang Pulong sa Dios. Kini maoy mapanalipdanon ug maasda
ngon nga hinagiban. Kamo nahibalo kung giunsa paggamit ni Jesus ang Pulong sa pagpana
lipod batok sa pag-ataki ni Satanas. Sa sunod nga leksyon inyong mahibaloan kung giunsa
kini nga hinagiban paggamit nga maasdangon.
Pag-ampo:
Human sa paghulagway sa hinagiban sa Kristohanong sundalo, si Pablo miingon:
Pag-ampo kanunay uban sa tanan nga pag-ampo ug pangamuyo diha sa Espi
ritu, ug managtukaw kamo sa bug-os nga paglahutay ug pagpakilooy alang sa
tanan nga mga balaan. (Efeso 6:18)
Sama sa inyong nahibaloan sa dihang inyong gitun-an ang "Plano sa Gubat sa Dios," ang
pag-ampo ug ang kaubang pagpraktis sa pagpuasa usa usab ka gamhanan nga espirituhanong
hinagiban, kining duha ka mga hinagiban mahimong gamiton sa duha ka paagi sa maasda
ngon ug sa mapanalipdanon. :

ANG HINAGIBAN SA DIOS
Efeso 6: 10-18

KAMATUORAN (bakus)
Nanalipod gikan sa ... PAGLIMBONG

Espada sa Kamatuoran

PAGKAMATARUNG (Kotamaya)
Nanalipod gikan sa ... PAGKADILI MATARUNG

KALINAW (Sapatos)
Nanalipod gikan sa ... KALIBOG

PAGTOO (Kalasag)
Nanalipod gikan sa ... KAWALAY PAGTOO

KALUWASAN (Salokot)
Nanalipod gikan sa ... PAGKAULIPON
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-Ang sinturon o bakus sa kamatuoran nanalipod gikan sa pagpanglingla ni Satanas nga
mahimong mosangpot sa pagkadili matarung (sala).
-Ang kotamaya sa pagkamatarung nanalipod gikan sa kadautan (sala) nga mosangpot sa
kalibog.
-Mga tiil nga sinapinan uban sa pag-andam sa Ebanghelyo sa kalinaw nanalipod gikan sa
espirituhanong kalibog nga moresulta sa pagkawalay pagtoo.
-Ang kalasag sa pagtoo nanalipod batok sa pagkawalay pagtoo nga moresulta sa pagkaulipon.
Ang salokot sa kaluwasan nanalipod gikan sa pagkaulipon.
-Ang espada sa espiritu, ang Pulong sa Dios, gigamit ingon nga maasdangon ug mapanalipda
non nga hinagiban.
Matikdi ang paubos nga pag-uswag sa usa nga wala gipanalipdan sa kalasag sa Dios: Ang
pagpanglimbong mosangpot sa pagkadili matarung (sala) nga sa kanunay moresulta sa kali
bog. Ang kalibog moresulta sa pagkawalay pagtoo, ug ang pagkawalay pagtoo moresulta
kanunay sa espirituhanong pagkaulipon.
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INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Itingob ang inyong nakat-onan mahitungod sa inyong mapanalipdanon nga espirituha
nong mga hinagiban:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Hatagi ug usa ka pakisayran sa Kasulatan nga naglista sa hinagiban sa Dios.
_____________________________________________________________________
4.

Ilista ang matag piraso sa hinagiban sa Dios ug sa daklit ipaila ang katuyoan niini.
Piraso sa Hinagiban

Gimbuhaton

__________________________

_______________________________________

__________________________

_______________________________________

__________________________

_______________________________________

__________________________

_______________________________________

___________________________

_______________________________________

___________________________

_______________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Basaha ang Salmo 45: 3 ug Isaias 59:17. Ang duha ka mga kasulatan naghulagway sa
Dios nga nagsul-ob ug espirituhanon nga hinagiban. Unsa ang duha ka piraso nga
hinagiban nga gisul-ob sa Dios nga wala gilakip sa atong espirituhanong kalasag?
(Isaias 59:17)
2. Si David naghisgot sa espirituhanon nga hinagiban samtang iyang nahinumduman
kung giunsa sa Dios pagtabang kaniya sa gubat. Tun-i ang Salmo 18: 29-50.
3.

Importante nga kamo adunay kasinatian sa paggamit sa inyong espirituhanong hinagi
ban. Diha sa I Samuel 17 basaha ang nahitabo sa dihang si David misulay sa paggamit
sa hinagiban nga wala niya mailhi.

4. Ang Ginoo naggamit sa espirituhanon nga hinagiban aron sa pagpanalipod kaninyo
gikan sa inyong mga kaaway: Salmo 35: 1-3
Si David naghisgot mahitungod sa iyang mga kaaway: Salmo 5: 8; 6:10; 8: 2; 9: 3;
11: 2; 15: 5; 17: 9; 18: 3, 17, 20, 26, 34, 37; 27: 2; 30: 1 31:23; 44: 5-6; 56: 9; 60:12;
61: 3; 95: 6; 108: 13.
Basaha ang gisulti sa Dios mahitungod sa inyong mga kaaway: Exodo 15: 6; Mateo
10:36; 13:39; Lucas 1:11; 10:19; Mga Buhat 2:35; I Mga Taga Corinto 15: 25-26;
Mga Taga Colosas 1:21.
5. Ang Dios mao ang inyong taming. Tan-awa ang Genesis 15: 1; Salmo 3: 3; 5:12; 28:
7; 33:20; 59:11; 84: 9,11; 115: 9-11; 119: 114; 144: 2.
6. Basaha ang Exodo 17. Ang Israel ubos sa pag-ataki ug gisugo sa Dios si Moises nga
ituy-od ang iyang sungkod. Kaniadto, gigamit ni Moises ang sungkod ingon nga sung
kod sa magbalantay ug sa paghatag ug tubig alang sa katawhan sa Dios. Karon, sa
unang higayon, iyang gibuklad ang baston sa pagsupak sa mga pamunoan ug gahum
sa panon sa dautan nga mga espiritu nga responsable sa pag-ataki sa mga Amalecita.
Adunay dakong espirituhanon nga pagtulon-an niining istoryaha. Ang mga lider sa
katawhan sa Dios dili lamang responsable sa pag-atiman, pagpakaon, ug pagpainom
sa panon, apan kon ang pag-ataki gikan sa kaaway moabot ilang responsibilidad ang
paggamit sa "sungkod sa Dios" aron sa pagpanalipod sa katawhan sa Dios.
7. Giunsa ninyo pagtubag sa mga nagdilaab nga pana ni Satanas? Hunahunaa kon unsaon ninyo paggamit ang kalasag sa pagtoo aron sa pagpanalipod sa inyong kaugalingon
gikan sa matag usa niini nga mga pag-ataki. Isulat ang inyong mga tubag aron gami
ton kini sa sunod nga pag-ataki:
Kadalo:
Pagkamaibogon:
Garbo:
Pagduhaduha:
Pagkawalay Paglaum:

Depresyon:
Kaibog:
Kahakog:
Kasuko:
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KAPITULO 12
MAASDANGON NGA MGA HINAGIBAN
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:



Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa inyong mga hinagiban.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Gibuksan ni Jehova ang iyang tipiganan sa mga hinagiban, ug gipagula ang mga
hinagiban sa iyang kapungot: kay kini ang Ginoo, si Jehova sa mga panon…
(Jeremias 50: 25a)
PASIUNA
Karon nga kamo nakakat-on unsaon pagdepensa sa inyong kaugalingon sa espirituwal, kamo
kinahanglan usab nga magkat-on kung unsaon sa paglunsad sa maasdangon nga pakiggubat
nga makatabang kaninyo sa pagsulong sa teritoryo ni Satanas. Uban sa pang-asdang nga mga
hinagiban, kamo makahimo sa pagkuha sa bag-ong yuta samtang inyong ipakaylap ang Maayong Balita ug magdala sa kalingkawasan ngadto sa mga gihuptan sa pagkaulipon sa kaaway.
Aron "makiggubat sa usa ka maayong pakiggubat" dayag nga kinahanglan kamo maghimo ug
maasdangon nga aksyon:
Kini nga sugo, anak ko nga Timoteo, ginatugyan ko kanimo, sumala sa mga
tagna nga nagtultol sa dalan kanimo, aron tungod kanila magapakig-away ka
sa maayong pag-away; (I Timoteo 1:18)
Pakig-away sa maayo nga pakig-away sa pagtoo, kupti ang kinabuhing nga
walay katapusan, diin ikaw gitawag usab, ug nagsugid sa usa ka maayong
pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. (I Timoteo 6:12)
Kamo kinahanglan makig-away niini nga gubat sa maalamon nga katuyoan:
Busa ako nagdagan, dili ingon sa walay kasigurohan; mao nga nakig-away ako,
dili ingon sa usa nga nagsumbag sa hangin. (I Mga Taga Corinto 9:26)
Ang kahibalo sa inyong maasdangon nga mga hinagiban makahatag kaninyo sa katakus sa
pagpakig-away uban ang katuyoan imbis nga walay kasigurohan.
MAASDANGON NGA MGA ESTRATIHIYA
Ania ang mga hinagiban nga inyong gigamit aron makigsangka sa espirituhanong pakig
gubat:
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PAG-AMPO:
Kamo nagtuon na nga ang pag-ampo ug pagpuasa kabahin sa "Plano sa Gubat sa Dios" sa
Kapitulo 10 ug ingon nga usa ka mapanalipdanon nga hinagiban sa miaging leksyon. Apan
ang pag-ampo usab gamhanan nga maasdangon nga hinagiban. Kung gamiton ninyo kini
aron maglunsad ug mga opensiba nga pakiggubat kamo dili mag-ampo lamang alang sa
inyong kaugalingon nga mga gusto, mga panginahanglan, ug mga problema. Kamo manga
muyo alang sa mga tawo, mga lider, ug mga nasud, magatumpag sa mga kuta ni Satanas ug
sa iyang demonyohanong mga pwersa.
Ang tanan nga mga Kristohanon kinahanglan nga magpataliwala sa pipila ka mga panahon,
apan adunay usa ka espesyal nga pagtawag alang sa pagpangamuyo alang sa uban. Kining
gamhanang pagministeryo nagdala sa tigpataliwala sa atubangan sa Ginoo aron makigsangka
sa dili makita nga gubat.
Ang bili sa pagdayeg ug pagsimba gihisgotan usab sa Kapitulo 10. Ang pagdayeg ug pagsim
ba usa ka gamhanang maasdangon nga hinagiban. Sa II Mga Cronicas 20 sa dihang ang Israel
nag-atubang sa gamhanan nga kaaway, sila nagsugod sa pag-awit ug pagdayeg sa Dios ug
siya naghimo ug kalit nga pag-ataki aron pildihon ang ilang kasundalohan. Sa dihang kamo
magdayeg ug magsimba sa Dios, kamo sa pagkatinuod naghimo sa "kalit nga mga pag-ataki"
sa kalibutan sa espiritu.
ANG ESPADA SA ESPIRITU:
Tungod niini, kuhaon ninyo ang bug-os nga hinagiban sa Dios, aron nga kamo
makasukol sa dautan nga adlaw ... (Efeso 6:13)
Ang "pagkuha" sa usa ka butang mao ang paghupot niini, kupti kini, sa pagpaduol niini sa
inyong kaugalingon. Ang paghupot sa hinagiban sa Dios nagpasabot sa maasdangon nga
aksyon sa bahin sa magtotoo.
Kamo nagtuon na mahitungod sa mapanalipdanon nga bahin sa miaging leksyon. Kini nagla
kip sa bakus sa kamatuoran, kotamaya sa pagkamatarung, salokot sa kaluwasan, sapatos sa
pagpangandam sa kalinaw, ug espada sa Espiritu.
Ang "espada sa Espiritu," nga mao ang Pulong sa Dios, usa ka hinagiban nga magamit sa
pagpanalipod ug pag-asdang. Ang Pulong usa ka pangpanalipod nga hinagiban sa diha nga
inyong gigamit kini aron sa pagpanalipod batok sa mga pag-ataki ni Satanas. Kini pangasdang sa diha nga gamiton ninyo aron sa pagkuha sa teritoryo alang sa Ginoo pinaagi sa
pagpaambit sa mensahe sa Ebanghelyo ug kaluwasan sa uban.
Adunay duha ka lainlaing mga pulong nga gigamit sa Kasulatan alang sa "Pulong sa Dios."
Ang usa ka pulong mao ang "logos" nga nagtumong sa kinatibuk-ang pulong sa Dios. Kini
nagpasabot sa hingpit nga pagpadayag sa gisulti sa Dios. Ang ikaduha nga pulong, "rhema,"
nagtumong sa usa ka piho nga pulong sa Dios nga adunay espesyal nga paggamit sa usa ka
piho nga sitwasyon. Kini mao ang pulong nga gigamit niining bersikuloha nga gitawag sa
"espada sa Espiritu" ang Pulong sa Dios.
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Kamo mohinumdom nga si Jesus migamit sa piho ("rhema") nga mga pulong sa Dios, nga
magamit sa dihadiha nga pagtintal. Aron makahimo sa pagbuhat niini nagpasabot nga pamil
yar sa kinatibuk-ang Pulong sa Dios. Kung kamo kinahanglan nga mogamit sa tukma nga
Kasulatan nga magamit sa dihadiha nga mga pakigbisog, kamo kinahanglan adunay kahi
balo sa bug-os nga pagpadayag sa Dios.
ANG HUNAHUNA NI KRISTO:
Busa, maingon nga si Kristo nag-antus alang kanato diha sa unod, magsangkap
usab kamo sa inyong kaugalingon sa mao nga hunahuna. (I Peter 4: 1)
BATONI NINYO KINI NGA HUNAHUNA, nga diha usab kang Kristo Jesus.
(Filipos 2: 5)
Ang "pagbaton" nagpasabot sa pagtugot o pagdawat. Kamo magsangkap sa inyong kaugali
ngon sa samang hunahuna nga anaa ni Jesus, usa ka hunahuna nga gitakda nga maglunsad sa
agresibong pakiggubat:
... Tungod niini nga katuyoan gipadayag ang Anak sa Dios, aron iyang malaglag
ang mga buhat sa Yawa. (I Juan 3: 8)
Kamo kinahanglan nga "mobaton" o motugot niini nga hunahuna nga mapalambo. Kamo
kinahanglan maaghat sa "pagsangkap sa inyong kaugalingon" uban ang susama nga tinam
dan sa panghunahuna:
Ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan; kondili pag-usab
kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong hisayran ang maayo,
ug ang makapahimuot, ug ang hingpit nga kabubut-on sa Dios. (Roma 12: 2)
Ang "pagbag-o" nagpasabot nga makasinati sa hingpit nga kabag-ohan nga ipahayag sa kinaiya ug panggawi. Ang pagbag-o ug pagsangkap sa inyong hunahuna nga sama ni Kristo mahi
mong moresulta sa maong pagbag-o.
PAGLUMPAG UG PAGSALIKWAY:
Ang tumong sa maasdangon nga pakiggubat mao ang paglumpag ug pagwagtang sa mga kuta
sa kaaway:
Kay ang mga hinagiban sa among pagpakiggubat dili mga lawasnon, kondili
mga gamhanan sa atubangan sa Dios sa PAGLUMPAG SA MGA KUTA;
NAGASALIKWAY sa hunahuna ug sa tagsatagsa ka butang nga gibayaw batok
sa pag-ila sa Dios; ug sa pagbihag sa tanan nga hunahuna ngadto sa pagkama
sulondon kang Kristo. (II Corinto 10: 4-5)
Ang "paglumpag" nagkahulogan sa pagkunhod pinaagi sa pagpaningkamot o pagpugos. Ang
"pagsalikway" nagpasabot sa paglabay o paglabyog. Kamo gisultihan sa pagsalikway sa mga
buhat sa kangitngit (Roma 13:12) ug pagpahawa sa gahum sa demonyo (Mateo 10: 8).
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Sa diha nga kamo naglumpag o nagsalikway sa mga kuta ni Satanas kamo naglunsad ug maas
dangon nga gubat. Kamo wala maghulat nga manalipod batok sa pag-ataki ni Satanas apan
kamo miataki sa mga kuta sa gahum sa kaaway.
PAGGAPOS UG PAGHUBAD:
Kamo adunay gahum sa paggapos sa mga pwersa sa dautan ug paghubad sa mga pwersa sa
maayo:
Ug akong igahatag kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit; ug bisan unsay
imong pagagapuson sa yuta, pagagapuson sa langit; ug bisan unsay imong paga
hubaran sa yuta, pagahubaran sa langit. (Mateo 16:19)
Pinaagi sa pagtugyan sa gahum ug awtoridad gikan kang Jesus, kamo makahimo sa paggapos
sa espirituhanong mga pwersa. Hinumdomi nga kini nga hinagiban magsama sa pagpamuhat:
Kini maoy paggapos ug paghubad. Sa higayon nga kamo mogapos sa usa ka butang, kamo
kinahanglan usab nga mohubad sa usa ka butang. Pananglitan, kung inyong gigapos ang espi
ritu sa pagpamakak kinahanglan ninyong hubaran ang espiritu sa kamatuoran nga molihok sa
dapit niini.
ANG DUGO NI JESUS:
Sa dihang si Jesus namatay sa krus sa Kalbaryo, kita iyang gihubaran gikan sa pagmando sa
sala ug sa gahum sa kaaway. Ang iyang dugo nagsiguro sa atong dalan sa Dios ug gibuhian
gikan sa pagkaulipon ni Satanas. Ang Pulong sa Dios nagpakita nga "sila (mga magtotoo)
mibuntog kaniya (Satanas) pinaagi sa dugo sa Kordero (Jesu-Kristo)" (Pinadayag 12:11).
Ang kaluwasan, kaayohan, ug kalingkawasan mabatonan tungod sa dugo ni Jesus. Ang iyang
dugo makapahimo kaninyo nga makigsangka alang sa mga kalag sa mga lalaki ug babaye ug
magdala sa kalingkawasan sa kaluwasan ug kaayohan sa ngalan ni Jesus. Ang inyong gahum
sa "pagbuntog" sa kaaway tungod sa "dugo sa kordero."
INYONG PAGPAMATUOD:
Ang Pinadayag 12:11 nagpakita nga ang kaaway napildi pinaagi sa "pulong sa inyong pagpa
matuod." Ang pulong nga "pagpamatuod" nagpasabot nga "ebidensya o rekord" sama sa
gigamit sa subay sa balaod nga kaso diha sa korte.
Kamo mohinumdom nga si Jesus kanunay nagsugo sa mga tawo nga gipalingkawas sa pagadto ug pagsulti sa uban kung unsa ang nahimo sa Dios alang kanila. Samtang kamo "nagpa
matuod" o naghatag ug ebidensya sa gahum sa Dios sa inyong kinabuhi, kamo nakig-away sa
espirituhanong pakiggubat. Aron mahimo nga epektibo, ang inyong pagpamatuod kinahang
lang ipasukad sa pagpamatuod sa Pulong sa Dios, ingon nga usa ka abogado sa usa ka huk
manan nga nagbasi sa iyang mga argumento sa balaod sa yuta.
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ANG NGALAN NI JESUS:
Kamo nakakat-on na nga ang ngalan ni Jesus kabahin sa batakan nga plano sa gubat. Ang
ngalan ni Jesus usa usab ka gamhanan nga maasdangon nga hinagiban. Si Jesus miingon
nga "sa akong ngalan" inyong hinginlan ang mga demonyo, ayohon ang mga masakiton,
ug buntogon ang tanang gahum sa kaaway (Marcos 16:17).
Ribyuha ang nagkalainlaing ngalan ni Jesus sa Kapitulo 3 niini nga manwal aron makita kung
pila sa iyang mga ngalan nagpakita sa maasdangon nga aksyon batok sa kaaway. Basaha usab
ang libro sa Mga Buhat ug tan-awa ang mga milagro nga nahimo diha sa "iyang ngalan."
Ang ngalan ni Jesus dili usa ka mahika nga hugpong sa mga pulong diin atong gitapos ang
atong mga pag-ampo. Kini simbolo sa awtoridad ug gahum nga iyang gihatag kanato. Kamo
mas maayo nga gihatagan ug awtoridad ug gahum nga gamiton ang iyang gahum ug awtori
dad sa dili pa kamo magsugod sa paggamit sa iyang mga ngalan sa gubat batok sa gahum ni
Satanas. Ribyuha ang istorya sa Mga Buhat 19: 13-17 ug timan-i ang nahitabo sa mga anak
nga lalaki ni Esceva.
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INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

Itingob ang inyong nakat-onan mahitungod sa inyong maasdangon nga mga hinagi
ban:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Pagtuon niini nga mga pakisayran sa maasdangon nga mga aksyon sa "pagsalikway":
Mateo 5: 29-30; 7: 5; 8:16; Marcos 16:17; Roma 13:12; II Mga Taga Corinto 10: 5;
I Pedro 5: 7
2. Pagtuon niini nga mga pakisayran bahin sa maasdangon nga aksyon sa "paghukas":
Roma 13:12, 14; I Mga Taga Corinto 5:13; 13:11; Galacia 3:27; Efeso 4: 22-24;
6:11; Mga Taga Colosas 3: 8-14
3. Pagtuon niini nga mga pakisayran mahitungod sa maasdangon nga aksyon sa "pagsulob": I Mga Taga Corinto 3:10; 8: 9; 10:12; Galacia 5:15; Mga Taga-Efeso 6:13, 17; I
Timoteo 4:16; Mga Hebreohanon 3:12.

4. Sumala sa inyong nakat-onan niining kapituloha, kamo kinahanglan moapil sa agresi
bong pakiggubat aron pildihon ang kaaway. Kamo kinahanglan "motugot" o mohatag
ug permiso sa pipila ka mga butang sa inyong espirituhanong kinabuhi aron kamo
magmadaugon. Pagtuon sa mosunod nga mga pakisayran ug kompletoha ang tsart
pinaagi sa pagrekord kon unsa ang gisulti sa Biblia nga inyong "tugotan" o hatagan ug
permiso sa inyong kinabuhi:
Mga Pakisayran

Unsay Atong"Tugotan"

Mateo 5:16
Juan 4: 1,27
Roma 13: 1,12-13
Roma 14: 5,13,16,19
1 Corinto 3: 18-21
I Corinto 10: 8-9
II Corinto 7: 1
II Corinto 10:17
Galacia 5:26
Efeso 4: 26-31
Efeso 5: 3,6,33
Filipos 1:27
Filipos 2: 3,5
Filipos 3: 15-16
Filipos 4: 5-6
Colosas 3: 15- 16
Colosas 4: 6
I Tesalonica 5: 6-8
II Timoteo 2:19
Hebreohanon 4: 1,14,16
Hebreohanon 6: 1
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Mga Pakisayran

Unsay Atong"Tugotan"

Hebreohanon 10: 22-24
Hebreohanon 12: 1
Hebreohanon 13: 1,5,15
Santiago 1: 5-9
Santiago 3:13
Santiago 4: 9
Santiago 5:13
I Pedro 3: 3-4,10-11
I Pedro 4: 11,15,16,19
I Juan 2:24
I Juan 3: 7,18
I Juan 4: 7

171

KAPITULO 13
NATURAL NGA MGA SUSAMA SA ESPIRITUHANON NGA
PAKIGGUBAT
MGA TUMONG:
Sa pagkompleto niini nga kapitulo kamo makahimo sa:





Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpatin-aw kon nganong ang "pakiggubat" gigamit sa paghulagway sa panagbangi
tali sa maayo ug dautan.
Pagtingob sa natural nga mga prinsipyo sa pakiggubat nga magamit sa espirituhanon
nga pakiggubat.
Paggamit sa natural nga mga prinsipyo sa pakiggubat sa espirituhanon nga hawanan.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Kini nga sugo, anak ko nga Timoteo, ginatugyan ko kanimo, sumala sa mga
tagna nga nagtultol sa dalan kanimo, aron tungod kanila magapakig-away ka
sa maayong pag-away; (I Timoteo 1:18)
PASIUNA
Ang unang Simbahan nanglantaw sa ilang espirituhanong kasinatian sa pulong nga pakiggu
bat. Ang panalipod gihulagway ingon nga "hinagiban sa Dios." Ang Pulong sa Dios gitandi
sa usa ka "espada." Ang pag-ataki ni Satanas maoy nagdilaab nga mga pana ug ang pagtoo
mao ang "maayong away." Ang mga magtotoo gisultihan nga "makiggubat sa usa ka maayo
nga pakiggubat."
Ngano nga gipili sa Dios ang panig-ingnan sa natural nga pakiggubat aron sa paghulagway
kung unsa ang nahitabo sa kalibutan sa espiritu tali sa mga pwersa sa maayo ug dautan? Ang
tubag makita sa sukaranan nga Bibliyanhong prinsipyo: Natural nga mga prinsipyo sa espiri
tuhanong kamatuoran. Ang Dios naggamit sa natural nga mga prinsipyo aron ipasabot kung
unsa ang nahitabo sa kalibutan sa espiritu. Kita makasabot kung unsay atong nakita sa natural
nga kalibutan. Kon ang mga kaparehas nga makuha tali sa usa ka butang sa natural nga kali
butan ug sa kalibutan nga espirituhanon, nan atong masabtan ang espirituhanon tungod sa
natural.
Si Jesus naggamit niini kanunay. Siya migamit sa panig-ingnan sa natural nga pag-ani aron sa
paghulagway sa dakong espirituhanon nga pag-ani diin siya nagtawag sa mga mamumuo.Adu
nay daghang kaamgiran tali sa natural nga pag-ani ug pag-ani sa espirituhanon nga kalibutan.
Tinuod usab kini mahitungod sa pakiggubat. Adunay daghang mga prinsipyo sa natural nga
pakiggubat nga gitun-an ug gigamit sa mga eksperto sa pisikal nga gubat. Kini nga mga prin
sipyo sa natural mapadapat sa espirituhanong kalibutan.
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Kini nga kapitulo nagpresentar sa mga prinsipyo sa natural nga pakiggubat ug gigamit kini sa
espirituhanon nga hawanan. Kini nagpadayag kung nganong gigamit sa Dios ang natural nga
pakiggubat aron sa paghulagway sa nagapadayon nga espirituhanong gubat diin ang mga
magtotoo nagaapil.
NATURAL NGA MGA SUSAMA SA ESPIRITUHANON NGA PAKIGGUBAT
Ania ang natural nga mga prinsipyo sa pakiggubat nga susama sa espirituhanon nga gubat:
ANG KATIN-AWAN SA GUBAT:
Ang yano nga kahulogan sa gubat sa natural nga kalibutan mao ang "buhat sa pwersa nga
nagtinguha nga pugngan ang atong kontra aron pagtuman sa atong kabubut-on." Kini nga
kahulogan magamit usab sa espirituhanon nga kalibutan. Si Satanas kanunay nga gigamit
ang mga pwersa sa dautan aron pugson kamo sa pagtuman sa iyang kabubut-on.
ANG ESTILO-SA-KINABUHI SA PANAHON SA GUBAT:
Sa diha nga ang nasud adunay gubat, ang estilo-sa-kinabuhi sa maong nasud maapektohan.
Ang mga lalaki mibiya sa ilang mga trabaho aron makig-away alang sa ilang nasud. Sila
naggugol ug mga oras sa pagpangandam ug pagbansay. Ang mga pundo gikuha gikan sa
ekonomiya aron sa pagtabang sa gubat. Ang mga residente alisto sa pagsulong ug ang sobra
mga gwardya gibutang sa nasudnong mga utlanan.
Sa espirituhanon nga kalibutan daghang mga magtotoo ang wala gayud makahibalo sa gubat
nga naglibot kanila ug wala magsagop sa estilo-sa-kinabuhi sa panahon sa gubat. Ang mga
pakig-ambitay sa Simbahan nagplano sa mga programa ug mga kalingawan apan sila walay
plano sa gubat. Sila nagpuyo sa kaluho ug kahayahay samtang ang kaaway nag-angkon sa
mga kalag sa dili maihap nga mga lalaki ug mga babaye nga walay Jesu-Kristo. Ang mga
sakop sa panagtigom nawad-an sa kadasig, naluya, ug nagpuyo sa unodnong mga sala. Sila
mga biktima sa gubat nga wala gani nila mahibaloi nga naglungtad. Kamo kinahanglan maka
sabot: Kita anaa sa gubat! Kita kinahanglan mosunod sa estilo-sa- kinabuhi sa panahon sa
gubat sa kalibutan sa espiritu. Ang espirituhanong pakiggubat kinahanglan nga matutokan sa
atong mga kinabuhi. Kita kinahanglan mogahin ug panahon sa pagpangandam ug pagbansay.
Kita kinahanglan makat-on sa paggamit sa atong espirituhanong mga hinagiban.
Kia kinahanglan mogahin sa atong materyal nga bahandi sa pagpakaylap sa mensahe sa
Ebanghelyo aron sa pag-angkon sa mga nasud nga gihulga ni Satanas. Kita alisto sa pagataki gikan sa kaaway ug magbutang ug dugang nga mga gwardya sa mga utlanan sa atong
kasingkasing, hunahuna, dila, kalag, espiritu, panimalay, komunidad, ug pakig-ambitay sa
iglesia. Kita anaa sa gubat, ug ang atong estilo sa kinabuhi dinhi sa kalibutan sa espiritu
kinahanglan nga mopakita niini.
ANG TUMONG SA GUBAT:
Ang nag-unang tumong sa pakiggubat sa natural nga kalibutan mao ang kadaugan batok sa
kaaway. Kini usab ang nag-unang tumong sa espirituhanong kalibutan. Aron makab-ot ang
kadaugan sa natural nga pakiggubat, adunay daghan nga mga tumong nga kinahanglan
matuman.
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Ang tagsatagsa nga mga panagsangka kinahanglan nga madaug ug mabulag ang mga teritor
yo nga giangkon. Ang matag usa niining indibiduwal nga mga panagsangka makatampo sa
katapusang tumong sa kadaugan.
Tinuod usab kini sa kalibutan sa espiritu. Ang atong tinag-as nga tumong mao ang kadaugan
batok sa kaaway. Apan kinahanglan natong bungkagon kining tinag-as nga tumong sa mas
espesipikong mga tumong. Kita kinahanglan mahibalo sa mga katuyoan sa Dios alang sa
atong espirituhanon nga pagpakig-away sa atong pamilya, pakig-ambitay sa simbahan, komu
nidad, ug nasud. Kita kinahanglan makaila sa espesipikong teritoryo nga gihatag kanato alang
sa pagsakop.
Ang matag sundalo sa natural nga kasundalohan adunay lahi nga posisyon ug responsibilidad
sa gubat. Tinuod usab kini sa espirituhanong kalibutan. Kamo kinahanglan moila sa mga
tumong nga makatampo sa kinatibuk-ang tumong sa kadaugan. Ang kumander sa gubat naghatag ug mga tumong sa mga sundalo sa natural nga kalibutan. Ang Dios mao ang inyong
kumandante sa espirituhanong pakiggubat ug siya naghatag ug piho nga espirituhanon nga
mga tumong alang kaninyo isip Kristohanong sundalo.
PANGUNANG PAGBANSAY:
Ang pagkasayud sa mga katuyoan alang sa gubat dili igo. Ang sundalo kinahanglan makada
wat ug pasiunang pagbansay kon unsaon pagkab-ot kini nga mga tumong. Sa natural nga kali
butan kini nga pagbansay naglakip sa pagkat-on mahitungod sa kaaway, iyang mga taktika,
unsaon paggamit sa mga hinagiban sa pakiggubat, ug sa plano sa gubat.
Sa espirituhanon nga kalibutan ang mga magtotoo kasagaran mosulod sa panggubatan nga
wala niining batakang pagbansay. Sila wala makasabot sa mga taktika sa kaaway. Sila wala
mahibalo sa ilang espirituhanong mga hinagiban ug unsaon sa paggamit niini ug sila wala
magtuon sa plano sa gubat (ang sinulat nga Pulong sa Dios).
Sa natural nga kalibutan, ang pagpadala sa sundalo sa natad sa panggubatan nga walay bata
kang pagbansay magresulta sa kapildihan. Tinuod usab kini sa espirituhanon nga kalibutan.
Kamo kinahanglan nga bansayon sa espirituhanong pakiggubat kon kamo makasinati ug kadaugan. Sa diha nga ang sundalo mosulod sa batakang pagbansay sa natural nga kalibutan,
iyang gibiyaan ang sibilyan nga kinabuhi. Siya wala na nalambigit sa mga kalihokan sa sibil
yan apan naghatag ug pagtagad sa kasundalohan diin siya misulod.
Sa espirituhanon nga hawanan, aron makiggubat sa maayong pakiggubat kita kinahanglan dili
malambigit sa mga kalihokan sa kinabuhi. Kita dili mga sibilyan nga mga lungsuranon niini
nga kalibutan karon. Kita mga manggugubat sa Gingharian sa Dios:
Mag-antus ka ug kagul-anan uban kanako, ingon nga usa ka maayo nga sundalo
ni Jesu-Kristo.
Walay bisan kinsa nga nagaalagad sa pagkasundalo nga nagapagapos sa iyang
kaugalingon sa mga kalihokan niining kinabuhia; aron siya makapahimuot
niadtong nagdawat kaniya sa pagkasundalo. (II Timoteo 2: 3-4)
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PROPAGANDA:
Ang kaaway nga mga nasud kanunay nga nagpakaylap sa bakak nga propaganda (imporma
syon) mahitungod sa usag usa. Si Satanas usab nagpasiugda ug bakak nga propaganda sa
inyong hunahuna kon tugotan ninyo kini. Kamo makakat-on ug dugang mahitungod niini
sa dihang inyong tun-an "Ang Gubat Diha sa Hunahuna" sa Kapitulo 15.
DIPLOMATIKONG PAHAYAG:
Usa sa mga estratihiya sa mga nasud sa gubat mao ang pagpahuyang sa kaaway pinaagi sa
diplomatikong mga pahayag. Kini mga sugyot sa pagkompromiso. Pinaagi sa maong mga
pahayag ang matag nasud naningkamot nga makaangkon ug bentaha sa usa. Sa espirituha
nong pakiggubat, si Satanas misulay sa paghimo sa mga magtotoo nga makompromiso sa
sala. Siya nahibalo nga sa maong "diplomasya" magresulta sa espirituhanong kahuyang.
PANIKTIK:
Sa diha nga ang mga nasud anaa sa gubat, kanunay adunay makuti nga organisasyon sa pa
niktik. Ang matag panig adunay mga pwersa sa paniktik nga gipahinungod sa pagkolekta ug
kasayuran mahitungod sa lain. Ang mga pwersa sa paniktik mangolekta ug mag-analisar sa
tanang impormasyon nga anaa sa kaaway. Sila mosulti sa ilang nakat-onan sa mga sundalo
nga nakig-away.
Sa espirituhanon nga pakiggubat ang inyong kahibalo sa kaaway ug sa iyang mga taktika
mahinungdanon sa kadaugan. Ang Biblia mao ang inyong "manwal sa paniktik" nga nagpa
dayag sa impormasyon sa kaaway. Samtang inyong mahibaloan ang mga estratihiya ni Sata
nas ug ang mga estratihiya sa pagsukol diha sa Kasulatan, kamo mopaambit niini sa ubang
Kristohanong mga sundalo. Si Satanas nagpundok usab ug impormasyon kaninyo. Siya
nagkat-on sa inyong mga punto sa kahuyang ug gipuntirya sila sa maasdangon nga mga pagataki.
MAASDANGON UG MAPANALIPDANON NGA PAKIGGUBAT:
Ang mga kasundalohan sa natural nga kalibutan naggamit sa parehong maasdangon ug mapa
nalipdanong mga estratihiya. Sumala sa inyong nakat-onan, ang maasdangon nga pakiggubat
usa ka agresibong pag-asdang batok sa kaaway. Ang mapanalipdanon nga pakiggubat mao
nga sa dihang moataki ang kaaway kamo kinahanglan nga manalipod sa inyong teritoryo.
Kamo nakakat-on sa kaamgiran sa parehong maasdangon ug mapanalipdanong mga susama
sa mga gubat nga anaa sa espirituhanon nga kalibutan. Sa dihang si Satanas moataki kamo
kinahanglan mogamit sa mapanalipdanon nga espirituhanong pakiggubat. Sa diha nga kamo
nagapangangkon ug bag-ong teritoryo alang sa Dios, sama sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo
sa mga wala pa makadungog niini, kamo naghimo ug maasdaangon nga pakiggubat. Kamo
nagaangkon ug bag-ong teritoryo sa ngalan sa Ginoong Jesu-Kristo.
Usa ka bantugan nga heneral sa natural nga kalibutan sa makausa misulti sa iyang mga tropa,
"Kita dili magkalot ug hup-anan ug maghulat nga ang kaaway moabot sa pagpusil kanato.
Kita magpadayon sa paglihok, ug molihok nga tulin." (Ang hup-anan usa ka lungag sa yuta
diin ang sundalo makatago).
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Ang heneral miingon, "Kung kamo magkalot ug hup-anan, kamo nagkalot sa lubnganan.
Kung kamo anaa sa hup-anan ug mopusil sa kaaway, sila nahibalo sa inyong eksaktong nahi
mutangan ... Kita magpadayon sa paglihok ug ang kaaway kanunay nga moigo kung diin kita
ug dili kung asa kita." Kini nga heneral wala motoo sa depensa. Ang iyang teyoriya mao nga
kon ang kaaway kanunay ilalum sa pag-ataki, dili na kinahanglan depensahan. Siya nakaamgo nga ang pwersa nga naglihok sa opensibang pakiggubat adunay bentaha ibabaw sa mga na
nalipod nga pwersa. Siya miingon, "Kita makig-away sa atong gikasabutan ug kita modaug."
Sa espirituhanon nga pakiggubat, siya kinsa nakasabot sa tumong sa pakiggubat ingon nga
pagpildi sa kaaway dili daling mawagtang sa mapanalipdanon nga posisyon. Aron makaang
kon ug hingpit nga kadaugan, gikinahanglan nga ang mga opensiba anaa sa atubangan.
MGA HINAGIBAN:
Sa matag gubat adunay mga hinagiban nga gigamit. Sila tingali yano nga mga hinagiban
sama sa bangkaw o udyong ug pana, o sila mahimong komplikado nga mga hinagiban sama
sa sistema sa udyong. Ang sundalo kinahanglan mahibalo kung unsang mga armas ang maga
mit ug unsaon paggamit niini. Ang ubang mga armas espesipikong gidesinyo alang sa mapa
nalipdanong pakiggubat samtang ang uban alang sa maasdangon nga pakiggubat.
Tinuod usab kini sa espirituhanong kalibutan. Ingon nga Kristohanong sundalo kamo kina
hanglan mahibalo sa inyong espirituhanong mga hinagiban ug mahibalo kon unsaon kini
paggamit. Sumala sa inyong nakat-onan, adunay mga mapanalipdanon ug mga maasdangon
nga espirituhanong mga hinagiban. Ang kalainan mao nga ang inyong hinagiban mga espiritu
hanong mga hinagiban. Ayaw pagpakanubo sa pagsulay sa paggamit sa dili epektibo nga natu
ral nga mga armas sa pagpakig-away sa espirituhanong mga gubat.
KALIT NGA MGA PAG-ATAKI:
Ang terorismo, pagsabotahe, ug pagbanhig tanan kalit nga mga pag-ataki ug mga pamaagi
nga gigamit sa natural nga kasundalohan nga nakiggubat. Kini nga mga pamaagi adunay duha
ka managsama nga mga butang: Una, sila mabangis nga mga pamaagi sa pagsukol. Ikaduha,
silang tanan adunay makapahingangha nga elemento. Ang punting kung diin ang pagsulong
gigiyahan nasakpan nga wala mahibalo ug dili andam. Ang pagkalibog ug kapildihan maoy
kasagarang resulta.
Ingon nga mga terorista nga nagsabotahe ug nang-ambus, gigamit usab ni Satanas ang mga
pamaagi nga mapintas, maasdangon, ug kalit nga pag-ataki. Siya moataki kung wala ninyo
ginapaabot sa mga bahin sa inyong kinabuhi nga wala mabantayi. Ayaw hunahunaa nga ang
kaaway mohatag kaninyo ug pasidaan sa iyang mga pag-ataki. Kini wala mahitabo sa natural
nga kalibutan sa gubat. Ni mahitabo sa espirituhanong kalibutan.
MAHUKMANONG MGA GUBAT:
Sa matag gubat adunay "mahukmanon nga mga gubat." Kini mga gubat nagtino sa sangputa
nan sa tibook nga gubat. Ang mahukmanon nga mga gubat mahinungdanon tungod sa teritor
yo nga nalambigit sa away. Kung ang kasundalohan modaug sa usa ka lugar nga adunay estra
tihikong teritoryo siya makakontrolar sa mga teritoryo sa palibot.
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Sa espirituhanong pakiggubat adunay mga mahukmanon usab nga mga gubat. Pananglitan,
kon kamo mapakyas sa gubat sa hunahuna ug dila makaapekto kini sa inyong kalag, espiritu,
kasingkasing, ug lagmit sa inyong tibook lawas.
Sa natural nga kalibutan, ang pinakadako nga konsentrasyon sa mga tropa gipadala ngadto sa
mahukmanon nga panggubatan. Sa kalibutan sa espiritu kini usab tinuod. Ang konsentrasyon
sa inyong espirituhanong mga kahinguhaan sa estratihikong mga dapit gikinahanglan alang sa
malampuson nga pakiggubat. Tinuod usab kini mahitungod sa pagpakaylap sa Ebanghelyo.
Adunay mga panahon nga ang espirituhanon nga pag-ani hinog na sa mahinungdanong heyo
grapikanhong mga dapit sa kalibutan ug ang mga pwersa sa pag-ebanghelyo kinahanglan nga
itumong niana nga hawanan.
Gikasubo, kini dili kanunay tinuod. Ang pinakadako nga konsentrasyon sa mga ministro sa
kasamtangan mao ang sa Estados Unidos sa Amerika diin adunay simbahan sa kadaghanan sa
matag komunidad ug Kristohanong mga programa sa radyo ug telebisyon nga dali nga maku
ha sa matag panimalay. Diha sa nahibilin nga mga nasud sa kalibutan adunay pinakadako nga
konsentrasyon sa populasyon ug daghan nga mga pundok sa mga tawo nga wala maabot sa
epektibo nga Kristohanong saksi. Diyutay ra ang nabansay nga mga ministro didto aron mowali kanila. Ang kaaway nagpasiugda sa mahukmanon nga mga panagsangka sa daghan niini
nga mga nasud, nga nakiggubat alang sa mga kasingkasing, hunahuna, ug mga kalag sa mga
lalaki ug mga babaye. Sa kasamtangan, ang atong espirituhanong mga pwersa nakatumong sa
laing dapit.
KOMUNIKASYON:
Ang komunikasyon importante kaayo sa natural nga pakiggubat. Ang mga tropa kinahanglan
makahimo sa pagpakigsulti sa ilang kumander aron makadawat ug mga instruksyon ug pagda
sig. Ang kaaway mosulay sa pagputol sa komunikasyon tali sa mga sundalo sa atubangan nga
linya ug sa ilang lider, nga nasayud nga kini moresulta sa kapakyasan sa panggubatan.
Sa espirituhanong pakiggubat, buot ni Satanas nga laglagon ang inyong mga linya sa komuni
kasyon. Siya mosulay sa pagpugong kaninyo sa pag-ampo ug pagbasa sa Pulong sa Dios,
tungod kay kini naghatag ug panudlo ug pagdasig sa espirituhanong pakiggubat. Kon kamo
puliki kaayo sa gubat nga inyong gipasagdan ang komunikasyon sa Kumandante, kamo dali
nga mabuntog. Ang Kristohanong ministeryo usa ka lehitimong pamaagi sa pagpakig-away
sa kaaway. Apan kung kamo mahutdan sa espirituhanong gahum, kini mahunong sa pagkaepektibo. Ang inyong gahum sa mga linya sa atubangan nagagikan sa komunikasyon uban sa
kumander sa gubat. Kamo kinahanglan kanunay makadawat sa iyang mga panudlo ug pagawhag pinaagi sa pag-ampo ug pagtuon sa iyang Pulong.
MGA GIPANGPUNTING:
Sa pakiggubat sa natural nga kalibutan adunay duha ka matang sa mga gipangpunting: Ang
nagalihok nga gipangpunting (sama sa usa ka barko, eroplano, tangke, o tropa) ug mga wala
naglihok nga mga gipangpunting (sama sa tipiganan sa mga armas, buhatan sa mga tropa, ug
uban pa). Ang nagalihok nga mga gipangpunting mao ang pinakadakong hulga sa natural nga
pakiggubat tungod kay sila maasdangon. Sila naglihok sa pagbuntog sa teritoryo.
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Sa espirituhanon nga kalibutan, si Satanas labing nabalaka mahitungod sa naglihok nga mga
gipangpunting. Siya nagpunting sa mga lalaki ug babaye nga agresibong nagalihok sa pang
gubatan sa espirituhanon nga pakiggubat aron sa pagbuntog sa mga pwersa sa kaaway. Si
Satanas moataki usab sa mga wala naglihok nga mga gipangpunting (mga magtotoo nga wala
moapil sa maasdangon nga pakiggubat). Apan hinumdomi, kung kamo nagalihok alang sa
Dios, kamo ang pangunang gipunting ni Satanas. Siya buot mopahunong sa inyong mga pagabante ngadto sa iyang teritoryo aron maangkon ang mga kalag sa mga bihag nga mga lalaki
ug mga babaye.
MGA PAG-ATAKI UG PANGONTRA SA MGA PAG-ATAKI:
Sa natural nga pakiggubat sa dihang ang usa ka bahin giataki, ang laing nga bahin maoy
mobalos pagsukol. Ang pagsukol maoy usa ka paningkamot sa pagpugong sa mga pwersa
sa kaaway sa pag-asdang ug pagbawi sa nawala nga teritoryo. Si Satanas mobalos pagsukol
sa tanang maasdangong lakang nga gihimo sa mga magtotoo. Sa diha nga kamo magdesi
syon sa pag-ampo ug dugang pa, pagbasa sa Pulong sa Dios, o pagsulod sa usa ka minister
yo, siya dayon mopahigayon ug balos nga pag-ataki aron sa pagpugong kaninyo sa pagabante. Kung kamo nahibalo niini nga estratihiya sa pagbalos ug sukol kamo maandam ug
dili masakpan. Sa mga termino sa militar, adunay pangunang tulo ka matang sa pag-ataki.
Ang susamang pag-ataki gilunsad sa kaaway sa espirituhanong kalibutan.
1. Direktang pag-ataki: Kini direkta, sa atubangan nga pag-ataki. Ang mga pagtintal ni Sata
nas sama sa usa ka direkta nga mga pag-ataki sa natural nga kalibutan. Kining direkta nga
mga pag-ataki sa espirituhanon kinahanglan atubangon pinaagi sa pagsukol kang Satanas nga
makapakalagiw kaniya.
2. Paglikus o pagbabag: Ang paglikus o pagbabag sa natural nga kalibutan mao ang pagkon
trolar sa kaaway sa teritoryo nga dili iya. Ang espirituhanong pagkaulipon susama sa usa ka
paglikus o pagbabag sa natural nga kalibutan. Ang kaaway nagguba sa inyong espirituhanong
mga paril ug kabahin sa inyong kinabuhi gipailalum sa iyang pagkontrolar. Siya dili tinuod
nga nanag-iya sa maong dapit, apan kamo gipugngan niya sa paglihok sa tukmang paagi
alang sa himaya sa Dios. Ang paagi sa pagsagubang sa espirituhanong paglikus o pagbabag
mao ang paggamit sa mga gahum sa pagbugkos ug paghubad nga nakat-onan niini nga kurso.
Ang kaaway kinahanglan nga gapuson ug ang dapit sa kinabuhi nga ubos sa iyang pagkontro
lar makuha gikan sa iyang gahum.
3. Pagsulong ug pag-okupar: Sa dihang ang kaaway mosulong sa natural nga kalibutan,
iyang giokupar ug gikontrolar ang teritoryo. Kini susama sa demonyohanong pagpanag-iya
sa kalibutan sa espiritu. Ang dili-luwas o nibalik sa sala nga tawo ubos sa pagkontrolar sa
dautang espiritu nga misulod sa pagpanag-iya niini. Ang paagi sa pag-atubang niini nga
matang sa pag-ataki mao ang pagbugkos sa kaaway ug paghingilin kaniya.
PAGLIHOK:
Aron mahimong epektibo sa natural nga pakig-away, ang kasundalohan kinahanglan nagli
hok. Ang mga pwersa kinahanglan nga makahimo sa pagbalhin ngadto sa dapit diin ang
maasdangon nga aksyon pagahimoon. Kon sila natanggong ug gipugngan sa kaaway, sila dili
epektibo.
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Ang paglihok kinahanglanon sa espirituhanon nga kalibutan kung kamo nagbuhat sa mga
mando sa "pag-adto sa tibook kalibutan ug iwali ang Ebanghelyo." Kamo ba Kristohanong
sundalo nga wala palihoka sa kaaway o kamo ba aktibo nga nagsunod sa mando sa pagpada
yon sa mensahe sa Ebanghelyo?
Ang sundalo dili magsul-ob sa hinagiban ug magdala sa iyang mga hinagiban aron lamang
sa paglingkod nga komportable sa balay sa atubangan sa kalayo. Siya dili lamang nangandam
alang sa gubat, siya ningadto sa panggubatan. Ang ubang mga Kristohanong sundalo nangan
dam alang sa gubat, apan wala mobiya sa kasigurohan sa ilang panimalay o panagtigom sa
simbahan aron moadto sa panggubatan. Ang gubat nagpadayon sa kadalanan sa atong mga
ciudad. Kini nagpadayon sa mga balangay nga wala pa maabot sa mensahe sa Ebanghelyo.
Bisan unsa pa kamo ka andam sa espirituwal, kita dili makadaug sa gubat gawas kon kita
naglihok alang ni Ginoong Jesu-Kristo.
Ang sundalo dili makaangkon ug mga kahanas isip usa ka manggugubat pinaagi lamang sa
pagtuon sa mga libro sa pakiggubat. Siya nag-uswag sa kahanas pinaagi sa kasinatian sa
panggubatan. Ang pagtuon sa inyong espirituhanong pakiggubat nga manwal (ang Biblia)
importante, apan ang gubat dili madaug gawas kon inyong ipadapat ang inyong natun-an.
Ang kahanas sa espirituhanong pakiggubat moabot pinaagi sa kasinatian ug paggamit, sama
sa gibuhat sa natural nga kalibutan.
PAGTINABANGAY:
Ang gubat usa ka paningkamot sa grupo. Ang mga sundalo kinahanglan magtinabangay sa
usag usa sa ilang paningkamot nga mapildi ang kaaway. Sila kinahanglan nga mapailalum sa
direksyon sa usa ka kumandante. Sila nagpadayon sa unahan ingon nga nagkahiusang pangu
nahan. Sila wala makig-away sa ilang kaugalingong ngalan, apan alang sa ug sa ngalan sa
ilang nasud. Ang mga magtotoo kinahanglan makat-on sa pagtinabangay sa natad sa espiritu
hanong pakiggubat. Imbis nga makig-away sa usag usa, kita mopunting sa atong pag-ataki
batok sa kaaway.
Sa natural nga kalibutan sa dihang ang usa ka sundalo nasamdan, ang iyang mga higala maningkamot sa pagluwas kaniya. Sa dihang ang mga tropa magpadayon, sila molihok ingon
nga usa ka yunit. Sila wala mobiya sa mga maluya sa ulahi, apan gibutang sila sa sentro uban
ang kusgan nga mga manggugubat sa unahan ug sa luyo hangtud nga ang mahuyang maayo
sa ilang mga samad.
Ang mga Kristohanong kasundalohan hilig mamusil sa kaugalingon nga samaran. Sa diha
nga ang usa ka magtotoo mapukan sa gubat, kita nanglibak kaniya o gibiyaan siya. Hinonoa,
kinahanglan natong luwason kining mga samaran sa espirituwal ug palibutan sila sa atong
kusog. Ang mga pwersa sa Dios kinahanglan nga mag-uswag ingon nga usa ka nagkahiusang
pangunahan, dili usa ka grupo nga nagkatibulaag nga gisundan sa samaran nga mga manggu
gubat nga napukan ug namatay sa dalan.
Kita wala makig-away sa atong kaugalingong ngalan. Kita nakig-away sa ngalan ni Ginoong
Jesu-Kristo. Kita wala makig-away alang sa atong kaugalingon. Kita nakig-away alang sa
atong espirituhanong nasud, ang Gingharian sa Dios.
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PAGKAMASINUGTANON:
Ang usa ka sundalo sa natad sa panggubatan sa natural nga kalibutan wala magabuhat sumala
sa gusto niya. Siya nagsunod sa mga mando gikan sa kumander. Ang hingpit nga pagsunod
gikinahanglan. Walay bisan unsa sa gubat nga labaw ka mahinungdanon kay sa pagkamasi
nugtanon. Tinuod usab kini sa espirituhanong hawanan. Kon kamo mahimong epektibo sa
espirituhanong pakiggubat, kamo kinahanglang mosunod sa mga instruksyon sa inyong
kumander. Kamo kinahanglan anaa sa hingpit nga pagsunod kaniya.
KAISOG:
Usa ka bantugan nga heneral sa natural nga kalibutan sa makausa miingon, "Kung kamo mahadlok nga mapusilan, kamo gilatigo sa dili pa kamo magsugod ... Ang kahadlok makapatay
sa daghang mga tawo kay sa kamatayon." Ayaw kahadlok sa kapakyasan sa espirituhanong
pakiggubat. Kung kamo nahadlok nga mapusilan sa kaaway, kamo napildi na sa wala pa
kamo magsugod.
Ang maisog nga heneral miingon usab, "Wala gayuy kapildihan kon ang tawo magdumili sa
pagdawat sa kapildihan. Ang mga gubat napildi sa hunahuna sa wala pa sila namatay sa yuta.
Walay nasud nga napildi hangtud nga ang mga tawo midawat sa kapildihan."
Sama sa natural nga kalibutan, wala gayuy kapildihan kung kamo modumili sa pagdawat
niini. Ang espirituhanonng mga gubat napildi sa hunahuna una. Ayaw dawata ang kapildihan
sa inyong hunahuna.
PAGBUNTOG SA PAGPANGULO:
Usa ka importante nga heneral kanunay nga nagpadayag sa iyang personal nga pangandoy
nga siya makig-away sa labing taas nga lider sa kaaway ug ang mananaug sa personal nga
pakigbisog maoy makapahunong sa gubat. Kini nahimo na sa espirituhanon nga hawanan sa
atong Kumander. Pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, gibuntog ni Jesus ang gahum
sa kaaway. Ang katapusan nga sangputanan sa gubat gipadayag na sa Pulong sa Dios. Apan
ang mga pwersa sa rebelde sa pagsukol anaa pa gihapon sa yuta. Si Jesus nagbuntog na sa
pagpangulo, apan nganhi kanato gihatag ang buluhaton sa pagbuntog niining mga buho sa
pagdumili.
PASALIG
Sa paghisgot mahitungod sa pasalig, usa ka inila nga heneral miingon:
"Kita maswerte nga mga tawo. Kita adunay gubat! Kita adunay kahigayonan nga makig-away ug mamatay alang sa usa ka butang. Daghang mga tawo nga wala gayud
makaangkon sa maong kahigayonan. Hunahunaa ang tanan nga mga kabus nga mga
tawo nga inyong nahibaloan nga nabuhi ug namatay sa walay pulos... Tibook kinabu
hi gigugol sa walay pulos apan sa pagkaon, pagkatulog, ug pagtrabaho ... "
Ingon nga mga magtotoo, kita nakiggubat sa kalibutan sa espiritu. Kita adunay oportunidad
nga makig-away ug mamatay alang sa usa ka butang. Kita dili kinahanglan nga mogahin sa
181

atong kinabuhi sa naandan nga mao ra gihapon sa pagkaon, pagkatulog, ug pagtrabaho. Kita
nakig-away alang sa usa ka Gingharian diin walay katapusan. Kita nakig-away alang sa usa
ka Kumander nga nakabuntog na sa mga pwersa sa kaaway. Ang atong kadaugan gipasali
gan. Kita adunay usa ka butang nga takus nga pakabuhian, pakig-awayan, ug kung gitawag
aron sa pagbuhat sa ingon, nga angay nga pakamatyan.
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INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Ngano nga ang panig-ingnan sa pakiggubat gigamit sa paghulagway sa panagbangi
tali sa mga espirituhanong pwersa sa maayo ug dautan?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Itingob ang inyong nakat-onan niini nga kapitulo mahitungod sa mga prinsipyo sa
natural nga pakiggubat nga magamit sa espirituhanong pakiggubat.
Ang kahulogan sa gubat.
Estilo-sa-kinabuhi sa panahon sa gubat.
Ang tumong sa gubat.
Pangunang pagbansay.
Propaganda.
Mga diplomatikong pahayag.
Paniktik.
Maasdangon ug mapanalipdanon nga pakiggubat.
Mga hinagiban.
Kalit nga mga pag-ataki.
Mahukmanon nga mga gubat.
Komunikasyon.
Mga gipangpunting.
Mga pag-ataki ug pangontra sa mga pag-ataki.
Paglihok.
Pagtinabangay.
Pagkamasinugtanon.
Kaisog.
Pagdaug sa pagpangulo.
Pasalig.

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Aron makakat-on ug dugang mahitungod sa mga tumong sa pakiggubat sa espirituha
nong kalibutan, basaha ang Mateo 28: 18-20, Marcos 16: 15-18; Mga Buhat 1: 8;
Efeso 3: 9-11 ug Colosas 1: 24-29. Pangitaa ang tubag sa mga pangutana:
Kinsay naghatag sa atong mga tumong?
____________________________________________________________________
Unsa ang mga tumong nga gihatag kanato ingon nga usa ka lokal nga iglesia sa pakigambitay?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Unsa ang mga tumong nga gihatag kanimo sa personal?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Dili igo nga mahibaloan ang natural nga mga prinsipyo sa pakiggubat nga susama
niadtong anaa sa espirituhanon nga kalibutan. Kamo mogamit niini nga mga prinsip
yo sa inyong espirituhanon nga mga gubat. Ang kahibalo nga walay pagpadapat sa
maong kahibalo dili epektibo. Ribyuha ang inyong nakat-onan niini nga kapitulo,
unya pagsulat sa usa ka parapo nga nagsumada sa inyong plano sa paggamit sa inyong
nakat-onan mahitungod sa natural nga mga prinsipyo sa inyong espirituhanon nga
mga gubat.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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PAGSULONG
PAGSULOD SA PANGGUBATAN ...
Atol sa pagsulong sa natural nga kalibutan, ang kasundalohan misulod sa panggubatan aron
sa pagbuntog sa mga kaaway ug pag-angkon sa teritoryo. Ang pangunang pagbansay walay
kapuslanan gawas kon ang nakat-onan gigamit. Bisan ang gipalihok nga kasundalohan nga
adunay mga hinagiban dili epektibo kon kini nagbarug nga dili aktibo sa mga daplin. Aron
mahimong epektibo sa pakiggubat, kamo gayud mosulod panggubatan.
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KAPITUO 14
PAGSULOD SA PANGGUBBATAN:
PAGPAKIGGUBAT SA KALIBUTAN, UNOD, UG DIYABLO
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:






Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpatin-aw sa pulong nga "estratihiya."
Pagpatin-aw sa pulong nga "pangontra nga mga estratihiya."
Pagpasabot sa mga estratihiya ni Satanas nga naghiusa sa dautan nga mga pwersa sa
kalibutan ug sa unod.
Pag-ila sa mga espirituhanong pangontra nga mga estratihiya alang sa kadaugan iba
baw sa kalibutan ug sa unod.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Sa hingbaloan kini, nga ang atong daan nga pagkatawo gilansang sa krus uban
kaniya, aron ang lawas sa sala pagalaglagon, aron kita dili maulipon sa sala.
Kay ang namatay gipakamatarung gikan sa sala. (Roma 6: 6-7)
PASIUNA
Kamo mitubag sa tawag sa pagbakyaw sa mga hinagiban ug missulod sa kasundalohan sa
Dios. Kamo nagtuon mahitungod sa estratihiya sa kaaway ug teritoryo. Kamo nakakat-on
bahin sa plano sa gubat sa Dios ug gisangkapan sa mga mapanalipdanon ug maasdangon nga
mga hinagiban. Uban niini nga leksyon, kamo sa tinuod mosulod sa panggubatan ug magsu
god sa pagpakig-away!
Kini nga kapitulo mao ang una sa serye nga nagtutok sa mga estratihiya ni Satanas ug sa mga
Kasulatanhon nga baruganan alang sa pagbuntog sa iyang malimbongong mga taktika. Ang
"mga estratihiya" mao ang siyensiya sa pagporma ug pagpatuman sa mga kalihokan sa mili
tar. Kini ang mga paagi o mga plano nga mosangpot sa kadaugan.
MGA ESTRATIHIYA NI SATANAS:
Si Satanas nag-organisar ug mga pamaagi nga nagtumong sa paglupig sa mga magtotoo. Kini
mao ang gipasabot ni Pablo sa dihang iyang gihisgutan ang "mga panglingla" sa Yawa:
Isul-ob ang tibook hinagiban sa Dios, aron kamo makabarug batok sa mga
malipatlipatong kaugdahan sa Yawa. (Efeso 6:11)
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Ang pulong nga "malipatlipatong kaugdahan" nagpasabot nga malinlangon o malimbongon.
Ang mga "malipatlipatong kaugdahan" ni Satanas mao ang iyang malinlangon, malimbongon
nga mga pamaagi sa pagsulong.
ANG PANGONTRA NGA MGA ESTRATIHIYA SA DIOS:
Ang magtotoo wala biyai nga walay panalipod atubangan sa pag-ataki sa kaaway. Diha sa
iyang sinulat nga Pulong ang Dios naghatag ug manwal sa mga estratihiya alang sa espirituha
nong pakiggubat:
Apan kita dili madaug ni Satanas, kay ang iyang mga laraw wala masalipdi
kanato. (II Mga Taga Corinto 2:11)
Ang pulong nga "mga laraw" nagpasabot sa mga hunahuna o mga katuyoan. Ang Biblia
adunay mga pangontra nga mga estratihiya alang sa pagbuntog sa tanang gahum sa kaaway.
Ang pulong nga "pangontra" nagkahulogan sa "paglihok nga supak sa, pagpugong, pagpildi,
o pagpakyas." Sa kalibutan sa espiritu, ang pangontra nga mga estratihiya maoy organisadong
plano ug paagi sa pagsupak ni Satanas. Kini gidisenyo aron mapugngan, mapildi, ug mapak
yas ang iyang "mga lipatlipat" ug "mga laraw."
Ang sunod nga pipila ka mga kapitulo gi-organisar sa mga estratihiya ug pangontra nga mga
estratihiya. Ang mga estratihiya ni Satanas sa piho nga mga bahin sa espirituhanong pakig
gubat gihisgutan una sa matag kapitulo. Ang piho nga espirituhanong pangontra nga mga
estratihiya alang sa kadaugan gipresentar. Niini nga leksyon inyong pagatun-an kung giunsa
sa kalibutan ug unod paglihok nga managsama sa espirituhanong pakiggubat ug pangontra
nga mga estratihiya alang sa pagbuntog sa dautan nga mga pwersa.
MGA ESTRATIHIIYA NI SATANAS:
ANG KALIBUTAN UG ANG UNOD
Kamo nakakat-on sa Kapitulo 7 nga ang kalibutan ug ang unod maoy mga teritoryo sa
kaaway:
SI SATANAS NAGLIHOK PINAAGI SA KALIBUTAN:
Ug kita nahibalo nga kita iya sa Dios, ug ang tibook nga kalibutan nahaluna
diha sa pagkadautan. (I Juan 5:19)
Si Satanas mao ang principe niining kalibutana ug ingon nga principe iyang giimpluwensya
han ang mga gobyerno sa mga nasud. Siya gihulagway ingon nga "maglilimbong sa mga
nasud" sa Pinadayag 20: 3 ug 7. Ang Daniel kapitulo l0 nagpaila sa gahum sa demonyo sa
nasud sa Persia nga namuhat aron mapugngan ang pag-ampo ni Daniel. Si Satanas sama sa
nagangulub nga leon sa kalibutan:
Magbuotan kamo, managtukaw kamo; tungod kay ang inyong kaaway, ang
Yawa, ingon sa usa ka leon nga nagangulub, nagalibotlibot, sa pagpangita ug
tukbonon. (I Pedro 5: 8)
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Ang larawan sa nagangulub nga leon naghulagway sa bukas nga mga taktika sa kahadlok nga
gigamit ni Satanas. Apan si Satanas gihulagway usab nga "manolonda sa kahayag":
Ug dili katingad-an kay bisan pa ngani si Satanas nagpakamanolonda sa
kahayag.
Busa dili dakong butang kong ang iyang mga ministro usab magapakaministro
sa pagkamatarung: kansang katapusan mahiangay sa ilang mga buhat.
(II Corinto 11: 14-15)
Kini naghulagway kang Satanas nga makabibihag ug madanihon sa mas labi pa ka maliputon,
tinago nga matang sa pag-ataki. Busa si Satanas namuhat sa parehong dayag ug tago sa kalibu
tan.
Ang mga kalihokan ni Satanas nagkalainlain sa kalibutan, apan kini kanunay gitumong batok
sa Dios, sa iyang plano, ug sa iyang katawhan. Si Satanas misupak sa mga buhat sa Dios sa
kalibutan. Kini mas nadayag sa iyang pagrebelde ug pagkahulog gikan sa Langit nga inyong
gitun-an (Ezequiel 28: 12-19). Si Satanas misupak sa buhat ni Jesus sa kalibutan. Siya ang
nagpaluyo sa "anti-Kristo" nga espiritu sa kalibutan:
Kay daghan ang mga malimbongon nga manungha sa kalibutan, nga wala sila
magsugid nga si Jesu-Kristo mianhi sulod sa unod. Kini mao ang malimbongon
ug antikristo. (II Juan 7)
Si Satanas misupak sa buhat sa Balaang Espiritu sa kalibutan. Usa sa mga katuyoan sa Bala
ang Espiritu mao ang paggiya sa mga lalaki ug mga babaye ngadto sa kamatuoran sa Pulong
sa Dios. Si Satanas naningkamot sa pagpahunong sa Pulong sa Dios sa pag-impluwensya sa
mga kasingkasing ug kinabuhi sa mga lalaki ug mga babaye:
Nga kanila gibutaan sa dios niini nga panahona sa kalibutan ang mga salabu
tan sa mga dilimatinohoon, aron ang kahayag sa Maayong Balita sa himaya ni
Kristo, nga mao ang dagway sa Dios, dili mosidlak kanila. (II Corinto 4: 4)
Si Satanas nagsakit ug nagtintal sa mga magtotoo sa kalibutan:
Tungod niini, sa wala na ako makapugong, nagsugo usab ako aron mahibaloan
ko ang inyong pagtoo, tingali nga sa bisan unsang paagi gitintal kamo sa panu
lay, ug ang among kabudlay mahimong walay kapuslanan. (I Tesalonica 3: 5)
Ug si Jehova miingon kang Satanas: Ania karon, ang tanan nga anaa kaniya
anaa sa imong kamot; (Job 1:12)
Si Satanas naglimbong sa kalibutan pinaagi sa "espirituhanong pagkadautan sa langitnon nga
mga dapit." Kini mao ang iyang gibuhat sa relihiyosong estruktura sa kalibutan. Siya naglim
bong pinaagi sa sayop nga doktrina, mga ministro, mga magtutudlo, mga apostoles, ug mga
relihiyon.
Si Satanas usab naghimo ug pakiggubat batok sa mga magtotoo nga anaa, apan dili iya sa
kalibutan. Kamo makabasa mahitungod niini nga pakiggubat sa Efeso 6: l0-l8. Si Satanas
nag-akusa ug nagbutangbutangan sa mga magtotoo:
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Ug gisalibay ang dakong dragon, ang daan nga bitin, nga ginganlan ug Yawa
ug Satanas, nga nagalimbong sa tibook nga kalibutan: siya gitambog ngadto sa
yuta, ug ang iyang mga manolonda gitambog uban kaniya.
Ug nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon sa Langit: Karon
miabot na ang kaluwasan, ug kusog, ug ang Gingharian sa atong Dios, ug ang
pagbulot-an sa iyang Kristo; kay ang magsusumbong sa atong mga kaigsoonan
gitambog, nga nagasumbong kanila sa atubangan sa atong Dios sa adlaw ug
gabii. (Pinadayag 12: 9-10)
Siya nagtanom ug pagduhaduha sa mga hunahuna sa mga magtotoo. Kini kabahin sa unang
pagtintal sa tawo didto sa Tanaman sa Eden (tan-awa sa Genesis 3: 1-5).
Si Satanas nag-aghat sa paglutos sa mga magtotoo pinaagi sa kalibutan:
Ayaw kahadlok sa mga butang nga imong pagaantuson: tan-awa, ang yawa
magbutang sa pipila kaninyo sa bilanggoan, aron kamo pagasulayan ...
(Pinadayag 2:10)
Si Satanas misulay sa pagpugong sa magtotoo gikan sa epektibong Kristohanong pag-alagad:
Busa, buot kami moanha kaninyo, bisan ako si Pablo, sa makausa pa, kon sa
makaduha. apan si Satanas nag-ulang kanamo. (I Mga Taga Tesalonica 2:18)
Si Satanas migamit sa pag-awhag sa kalibutan sa pagdani sa mga magtotoo sa pagpakasala.
Siya nagtintal pinaagi sa kalibutanong hawanan, palibot, ug sistema nga naglibot kaninyo.
Siya nagdasig sa gugma sa kalibutan diha sa inyong kasingkasing:
Dili ninyo higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga anaa sa kali
butan. Kong ang uban mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala
kaniya.
Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa
mga mata ug ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili gikan sa Amahan kondili sa kali
butan. (I Juan 2: 15-16)
Si Satanas nagpakiggubat batok sa hunahuna, dila, espiritu, lawas, ug espirituhanong mga
paril sa mga magtotoo. Siya nag-ataki pinaagi sa pamilya ug mga kaubanan, mga panalapi,
ug mga sirkumstansya. Kamo makakat-on ug dugang mahitungod sa matag usa niining mga
piho nga bahin sa pag-ataki sa ubang mga kapitulo.
Ang mga ngalan ni Satanas usab nagpadayag sa iyang mga estratihiya sa kalibutan. Kamo
nagtuon na sa mga ngalan ni Satanas sa Kapitulo 5 niining kursoha. Ribyuha kini ug palan
dunga kon sa unsang paagi ang matag ngalan nagpakita sa mga estratihiya ni Satanas sa
kalibutan karon.
SI SATANAS NAMUHAT PINAAGI SA UNOD:
Ang lawas, kalag, ug espiritu sa tawo suod nga may kalabutan. Tungod niini, si Satanas adu
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nay dalan sa kalag ug espiritu pinaagi sa unod. Kini nga estratihiya makita sa unang pagtintal
sa tawo. Si Eva "NAKAKITA nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon (TILAW), ug nga kini
makapahimuot sa mga mata, ug ang kahoy PAGATINGUHAON aron ang usa mahimong
maalamon" iyang gikuha kini ug gihatagan usab ang iyang bana (Genesis 3:6). Si Satanas
migamit sa unodnong mga pagbati ug tinguha aron makaangkon sa kalag ug espiritu ni Eva.
Kung si Satanas dili "makabuta sa inyong hunahuna" ug dili makapugong kaninyo sa pagda
wat sa kamatuoran sa Ebanghelyo, nan naningkamot siya sa pagpabilin kaninyo sa pagkau
lipon sa unod human kamo makadawat sa Ebanghelyo. Ang unodnong kaibog nakiggubat sa
kalag:
... Likayi ang unodnong mga kailibgon nga nakiggubat batok sa kalag.
(I Pedro 2:11)
Si Satanas migamit sa unod aron makaapekto sa hunahuna:
Apan nakita ko ang lain nga kasugoan sa akong mga bahin sa lawas nga nagapa
kig-away batok sa Kasugoan sa akong salabutan ug nagabihag kanako ngadto sa
ilalum sa kasugoan sa sala nga ania sa akong mga bahin sa lawas. (Roma 7:23)
Ang "akong mga bahin" nagpasabot sa unod. Si Satanas migamit sa unod aron makaapekto sa
espiritu:
Busa, mga hinigugma, sa nabatonan nato kini nga mga saad, managhinlo kita
sa tanan nga kahugawan sa unod ug sa espiritu, magmahingpit sa pagkabalaan
diha sa kahadlok sa Dios. (II Corinto 7: 1)
Si Satanas migamit sa unod aron kamo makaani ug korapsyon (pagkadunot, pagkahiwi) sa
inyong kinabuhi:
Kay kadtong nagapugas alang sa iyang unod, gikan sa unod magaani sa
pagkadunot... (Galacia 6: 8)
Sa Mga Taga Efeso 4 diin gihisgotan ni Pablo ang kasal-anan sa unod sa konteksto sa daan
nga pagkatawo ug sa bag-ong pagkatawo, gisal-ot niya kini nga pasidaan:
Ayaw paghatag ug luna sa Yawa. (Efeso 4:27)
Kini nga pahimangno nagpakita nga kon inyong buhaton kining unodnong mga sala, kamo
naghatag ug luna (literal nga pag-angkon) kang Satanas sa inyong kinabuhi. Ang nagpadayon
nga tinuyo nga pagpatuyang sa unodnon nga mga sala moresulta sa pagkaulipon ni Satanas:
Ug makagawas sila sa bitik sa Yawa, nga nagabihag niya ngadto sa pagbuhat sa
iyang kabubut-on. (II Timoteo 2:26)
SI SATANAS NAMUHAT PINAAGI SA MGA DEMONYO:
Ingon nga inyong makat-onan sa ulahi niini nga kurso, ang natawo pag-usab nga magtotoo
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"dili mapanag-iya" ni Satanas basta siya magpabilin nga matuod nga magtotoo. Ang pagpa
nag-iya ni Satanas naglangkob sa pagkontrolar sa lawas, kalag, espiritu, panggawi, ug huna
huna. Apan kung ang magtotoo magpadayon sa pagbuhat sa unodnong mga sala adunay moabot nga panahon diin ang praktis mobalhin gikan sa usa ka sala sa unod ngadto sa usa ka sala
nga gikontrolar sa Satanasnon, demonyohanong kalihokan.
GIUNSA NILA PAGPAMUHAT NGA MANAGSAMA
Ang kalibutan, unod, ug Yawa uban sa iyang mga demonyo naghiusa sa ilang dautan nga
mga pwersa aron makiggubat batok sa mga magtotoo. Ang matag pwersa molihok nga inde
pendente batok sa magtotoo, apan kining mga pwersa sa dautan kanunay nga gihiusa sa pagataki sa mga magtotoo. Si Satanas migamit sa kalibutan, uban sa mga ilusyon, mga kaanyag,
mga pilosopiya, ug mga dili diosnon nga mga sistema, aron makaangkon ug dalan sa unod.
Siya migamit sa unod aron makaangkon ug dalan ngadto sa kalag, ug espiritu. Unya siya
misulay sa pagpahiuyon kaninyo ngadto sa kalibutan kay sa Dios.
ESPIRITUHANONG PANGONTRA NGA MGA ESTRATIHIYA:
PAGBUNTOG SA UNOD
Ang kalibutan, unod, ugYawa sa pagkatinuod nagmugna sa mahulgaong panggubatan! Apan
ania ang pipila ka gamhanan nga pangontra nga mga estratihiya sa kasulatan alang sa pagbun
tog niini nga mga pwersa:
IHALAD ANG INYONG LAWAS INGON NGA BUHING HALAD:
Sa mga pwersang militar sa natural nga kalibutan, ang tawo nga nagpalista alang sa pagalagad ilalum sa hingpit nga pagpugong sa iyang mga labaw. Sila naghatag ug instruksyon
kon unsaon sa pagdumala sa iyang kaugalingon, unsaon pagpamisti, ug unsaon pagpakigba
tok sa kaaway. Aron mahimo nga epektibo sa espirituhanong pakiggubat ang susama nga
matang sa pagkontrolar kinahanglan nga buhaton:
Busa mga igsoon, ginapangamuyo ko kaninyo, pinaagi sa mga kalooy sa Dios,
nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug
hinangponon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong makatarunganon nga
pagsimba.
Ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan, kondili usba hinoon
ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron
inyong masuta kon unsa ang maayo ug makapahimuot ug hingpit nga kabubuton sa Dios. (Roma 12: 1-2)
Kamo motugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhat sa inyong kaugali
ngong kabubut-on. Diha sa Daang Tugon sa dihang ang sakripisyo gihatag ngadto sa Dios,
ang tawo nga naghalad niini walay kontrol niini. Kini gihatag sa hingpit ngadto sa Ginoo.
Imbis nga mahiuyon sa kalibutan ug sa unod, kamo mausab (mabag-o pinaagi sa pagbag-o
sa inyong hunahuna. Kamo magtuon ug dugang mahitungod sa gubat diha sa hunahuna sa
Kapitulo 15.
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SANGKAPI ANG INYONG KAUGALINGON UBAN SA HUNAHUNA NI KRISTO:
Ang pagbag-o sa inyong hunahuna gihimo pinaagi sa "pagsangkap" sa inyong kaugalingon
nga adunay sama nga hunahuna ni Jesus.
Busa, maingon nga si Kristo nag-antus sa unod tungod kanato, sangkapi ninyo
ang inyong kaugalingon sa mao nga hunahuna, kay bisan kinsa nga nag-antus
diha sa lawas mihunong sa pagpakasala,
Aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahibilin diha sa unod, sa mga
kailibgon sa mga tawo, kondili sa kabubut-on sa Dios. (I Pedro 4: 1-2)
UGMARA ANG HUSTO NGA KINAIYA NGADTO SA INYONG UNOD:
Kita gisultihan nga kita kinahanglan nga "magdumot bisan sa sapot nga nabulingan sa unod"
(Judas 23). Kamo kinahanglan makasabot nga ang kaibog sa unod dili gikan sa Amahan apan
sa kalibutan:
Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa
mga mata ug ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili gikan sa Amahan kondili sa
kalibutan. (I Juan 2:16)
Kamo dili magsalig sa unod;
... Ug walay pagsalig sa unod ... (Mga Taga-Filipos 3: 3)
Kinahanglan nga inyong masabtan nga ang kinabuhi sa unod nagdala ug pagkadunot, samtang ang kinabuhi sa espiritu nagdala ug kinabuhi:
Kay kadtong nagapugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod maga
ani sa pagkadunot; apan ang magapugas alang sa Espiritu, gikan sa Espiritu
magaani ug kinabuhi nga walay katapusan. (Mga Taga-Galacia 6: 8)
SABTA NGA KAMO DILI KINAHANGLAN MAULIPON SA UNOD:
Sa mga panahon nga nangagi, kamo ilalum sa pagkaulipon sa unod sa dihang kamo makasa
sala pa:
Nga sa taliwala nila nanagkinabuhi usab kita kaniadto diha sa mga kailibgon sa
atong unod, nga nanagbuhat sa kabubut-on sa unod ug sa mga hunahuna; ug sa
kinaiya sa mga anak sa kaligutgut, bisan ingon usab sa uban. (Efeso 2: 3)
Kay sa diha pa kita sa unod, ang mga kailibgon nga makasasala, nga gipakita
pinaagi sa Kasugoan, nagabuhat sa sulod sa atong mga bahin sa lawas, aron
makapamugna ug mga bunga sa kamatayon.
Apan karon nahigawas kita gikan sa kasugoan, sa nangamatay kita niadto
nga naghigot kanato; sa pagkaagi nga magaalagad kita diha sa pagkabag-o
sa espiritu, ug dili sa pagkadaan sa letra. (Roma 7: 5-6)
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Tun-i ang Mga Taga-Efeso kapitulo 2 ug Mga Taga-Roma 8. Kamo makadiskobre nga dili na
kinahanglan nga maulipon sa unod. Ang inyong kagawasan moabot pinaagi ni Jesu-Kristo:
Kay ang kasugoan sa Espiritu sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus nagluwas
kanako gikan sa Kasugoan sa sala ug sa kamatayon. (Roma 8: 2)
BANSAYA ANG INYONG UNOD NGA MOSUNOD:
Sa kalibutan sa militar, ang sundalo mosunod sa tanan nga mga mando. Siya miagi sa tanan
nga pangunang pagbansay aron mahibalo sa mga lagda sa pakiggubat. Siya gihatagan ug mga
sitwasyon sa pagsulay diin siya mopadapat niini nga mga estratihiya ngadto sa aksyon ug siya
makakat-on pinaagi sa kapakyasan ug kalampusan. Siya nagabansay alang sa gubat.
Tinuod usab kini sa espirituhanong kalibutan. Kinahanglan inyong bansayon ang inyong
unod aron mosunod. Kinahanglan nga inyong makat-onan ang mga lagda sa Dios. Pinaagi
sa mga pagsulay nga gitugot sa Dios diha sa inyong kinabuhi kamo adunay oportunidad sa
pagpadapat niini nga mga kalagdaan ngadto sa aksyon:
Mga hinigugma, dili kamo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa
taliwala ninyo, nga mahatabo aron sa pagsulay kaninyo, ingon nga daw
butang nga katingalahan ang mahitabo kaninyo. (I Pedro 4:12)
Ug si Jehova miingon kang Satanas, ania karon, ang tanan nga anaa kaniya anaa
sa imong gahum ... (Job 1:12)
Sa natural nga kalibutan, ang sundalo makakat-on sa husto ug sayop nga mga tubag sa estrati
hiya sa militar pinaagi sa balik-balik nga pagbansay sa mga tropa. Kamo mabansay pinaagi sa
pagtuon sa inyong manwal sa pakiggubat, ang Biblia. Samtang kamo nag-ehersisyo o nag
bansay sa inyong espirituhanong mga palamati, kamo makakat-on sa pag-ila sa maayo ug
dautan:
Kay ang tagsatagsa nga nakig-ambit sa gatas walay kasinatian sa pulong sa
pagkamatarung, kay bata pa man siya.
Kay ang kalan-on nga magahi alang sa mga tawong hamtong, niadto gayud nga
tungod sa pagbansay naanad ang ilang mga salabutan sa paggahin sa maayo ug
sa dautan, (Mga Hebreohanon 5: 13-14)
Kamo mobansay sa inyong unod sa pagtuman sa Pulong sa Dios. Kamo dili makabuntog sa
inyong unod pinaagi sa pagsunod niini. Samtang nagpadayag ang Dios sa unodnong mga
bahin sa inyong kinabuhi, kamo kinahanglan molihok:
... Likayi ang unodnong kaibog, nga nakiggubat batok sa kalag. (I Pedro 2:11)
Busa, mga hinigugma, sa nabatonan nato kini nga mga saad, managhinlo kita sa
tanan nga kahugawan sa unod ug sa espiritu, magmahingpit sa pagkabalaan
diha sa kahadlok sa Dios. (II Corinto 7: 1)
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Apan isul-ob ang Ginoong Jesu Kristo ug dili kamo managtagana alang sa unod,
aron sa pagtagbaw sa mga pangibog niini. (Roma 13:14)
Timan-i nga kamo kinahanglang molihok. Kamo molikay sa unodnong mga pangibog. Kamo
mohinlo sa inyong kaugalingon sa kahugawan sa unod. Kamo dili gayud magtagana alang sa
unod.
HUKASA ANG DAAN NGA PAGKATAWO:
Ang "daan nga pagkatawo" naghisgot sa kinaiyahan sa unod. Si Pablo nagsulat:
Nga, mahatungod sa inyong daang paggawi sa kinabuhi, managhubo kamo sa
daan nga tawo, nga maoy nakadunot kaninyo sumala sa mga kailibgon nga
malimbongon;
Ug aron pagabag-ohon kamo diha sa espiritu sa inyong salabutan;
Ug isul-ob ninyo ang bag-ong pagkatawo, nga sa pagkasama sa Dios gibuhat
diha sa pagkamatarung ug pagkabalaan sa kamatuoran. (Efeso 4: 22-24)
PATYA ANG UNOD:
Ang unod kinahanglan ilansang sa krus. Kini dili mamatay sa natural nga kamatayon. Kamo
molansang niini sa krus pinaagi sa pagdumili nga makontrolar niini:
Sa hingbaloan kini, nga ang atong daan nga tawo gilansang sa krus uban kaniya,
aron ang lawas sa sala malaglag, aron kita dili na maulipon sa sala.
Kay ang namatay gipakamatarung gikan sa sala. (Roma 6: 6-7)
Kay gilansang ako sa cruz uban kang Kristo; ug dili na ako ang nabuhi; kondili
si Kristo ang nabuhi sa sulod nako; ug ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa
unod, gikinabuhi ko sa pagtoo sa Anak sa Dios, nga nahigugma kanako, ug mi
tugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. (Mga Taga Galacia 2:20)
Ug sila nga mga iya ni Kristo Jesus nanaglansang sa ilang unod diha sa krus
uban ang mga tinguha sa lawas ug mga pangibog niini. (Galacia 5:24)
LAKAW DIHA SA ESPIRITU:
Ang inyong adlaw-adlaw nga paglakaw (kung giunsa ninyo pagpuyo) mahimong kontrolado
ni Satanas nga namuhat pinaagi sa inyong unod, sa kalibutan, o gahum sa demonyo kon inyong tugotan kini. Kamo dili kinahanglan nga kontrolahon sa kalibutan, unod, o sa Yawa.
Kamo makakat-on sa paglakaw pinaagi sa Espiritu:
Busa giingon ko: Maggawi kamo sumala sa Espiritu, ug dili kamo magatuman sa
kailibgon sa unod. (Galacia 5:16)
Kon kita magpuyo sa Espiritu, maggawi usab kita diha sa Espiritu.
(Galacia 5:25)
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Ang paglakaw pinaagi sa Espiritu nagpasabot nga ang Balaang Espiritu sa Dios mokontrolar
sa inyong panggawi ug kinabuhi. Ang unod dili na mas gamhanan kay sa espiritu. Kung inyong tugotan ang Espiritu Santo nga ipakita ang iyang gahum diha kaninyo, iyang ipabuhi
ang inyong may kamatayon nga lawas sa unod. Ang "pagpabuhi" nagkahulogan sa pagsul-ob
sa kinabuhi.
Kamo dili kinahanglan nga magkinabuhi diha sa kamatayon sa sala. Ang Dios makapabuhi sa
inyong espiritu ngadto sa bag-ong kinabuhi:
Ug kong si Kristo anaa kaninyo, ang lawas patay na tungod sa sala; apan ang
Espiritu maoy kinabuhi tungod sa pagkamatarung.
Apan kong ang Espiritu niadtong nagbanhaw kang Jesus gikan sa mga minatay,
nagapuyo kaninyo, ang nagbanhaw kang Kristo Jesus gikan sa mga minatay,
magahatag usab ug kinabuhi sa inyong mga lawas nga may kamatayon, pinaagi
sa iyang Espiritu nga nagapuyo kaninyo.
Busa, mga igsoon, mga utangan kita, dili ngadto sa unod aron magkinabuhi kita
uyon sa unod.
Kay kong magkinabuhi kamo nga uyon sa unod, mangamatay gayud kamo;
apan kong tungod sa Espiritu gipamatay ninyo ang mga buhat sa lawas,
mangabuhi gayud kamo.
Kay sumala sa gidaghanon sa mga gidala sa Espiritu sa Dios, kini sila mga anak
sa Dios. (Roma 8: 10-14)
Aron magiyahan sa Espiritu kamo kinahanglan nga makabaton sa Balaang Espiritu sa sulod
ninyo. Kamo kinahanglan matawo pag-usab pinaagi sa Espiritu:
Ang gianak sa unod, unod; ug ang gianak sa Espiritu mao ang espiritu.
Ayaw kahibulong nga ako miingon nganha kanimo, kinahanglan ikaw matawo
pag-usab. (Juan 3: 6-7)
Kamo usab magpapuno sa Balaang Espiritu. Ang Espiritu Santo ang naghatag kaninyo ug
gahum sa paglakaw diha sa espiritu kay sa unod. Ang usa ka kurso sa Harvestime Interna
tional Institute gigahin sa Ministeryo Sa Balaang Espiritu sa kinabuhi sa magtotoo. Kon kamo
nagtuon sa mga kurso sa Institute sa gisugyot nga han-ay, kini mao ang sunod nga kurso nga
inyong pagakuhaon kon inyong kompletohon kini nga manwal. Kita dili makahatag ug igong
gibug-aton sa kamahinungdanon sa Balaang Espiritu sa pagbuntog sa kalibutan, unod, ug
Yawa. Pinaagi sa Balaang Espiritu kamo mahimo nga magiyahan sa Espiritu inay sa unod.
TUGOTI ANG INYONG ESPIRITU NGA MOSULTI PINAAGI SA BALAANG
ESPIRITU:
Ang Dios nakigsulti sa inyong espiritu pinaagi sa Balaang Espiritu:
Kay sumala sa gidaghanon sa mga gidala sa Espiritu sa Dios, kini sila mga anak
sa Dios. (Roma 8:14)
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Ang Balaang Espiritu mahimo usab nga makigsulti direkta sa Dios gikan sa inyong espiritu:
Kay ang nagasulti sa usa ka sinultihan, wala magasulti sa mga tawo, kondili sa
Dios; kay walay bisan kinsa nga makasabot; apan diha sa espiritu siya nagasulti
ug mga tinago. (I Corinto 14: 2)
Sa diha nga kamo nagsulti sa wala mailhi nga pinulongan, nga mao ang pisikal nga ebidensya
sa bautismo sa Espiritu Santo (Mga Buhat 2), ang inyong espiritu nakigsulti direkta sa Dios.
Kung kini mahitabo, usa sa importante nga mga buluhaton sa Balaang Espiritu mao ang pagampo sumala sa kabubut-on sa Dios:
Ug sa maong pagkaagi ang Espiritu nagatabang usab sa atong mga kaluyahon;
kay kay kita dili mahibalo nga moampo ingon nga atong gikinahanglan, apan
ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagatabang kanato uban ang mga pag-agulo
nga dili arang malitok.
Ug ang nagasusi sa mga kasingkasing sa mga tawo nakaila sa hunahuna sa Espi
ritu, kay siya nagapangamuyo man alang sa mga balaan sumala sa kabubut-on
sa Dios. (Roma 8: 26-27)
IPALAMBO ANG BUNGA SA ESPIRITU SANTO:
Ingon nga kaatbang sa mga buhat sa unod, ipalambo ang bunga sa Balaang Espiritu. Kini
naglakip ...
... Gugma, kalipay, kalinaw, pagkamapailubon, kalumo, pagkamaayo, pagtoo.
pagkaaghup, pagpugong sa kaugalingon ... (Galacia 5: 22-23)
Ang bunga sa Balaang Espiritu gihisgutan sa detalye sa kurso sa Harvestime International
Institute nga "Ministeryo sa Balaang Espiritu."
AYAW PAGPUYO NGA HINUKMAN SA SILOT:
Si Satanas migamit sa mga kahuyang sa unod aron himoon kamo nga magpuyo sa paghinuk
man sa silot. Apan si Pablo miingon:
Busa karon walay pagkahinukman sa silot niadtong mga anaa kang Kristo
Jesus, nga nagakinabuhi nga dili uyon sa unod, kondili uyon sa Espiritu.
(Roma 8: 1)
Kon kamo mapakyas ug makabuhat sa unodnong panggawi, ayaw pagpabilin sa pagkahinuk
man sa silot. Paghinulsol ug pangayo ug pasaylo:
Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga
mopasaylo kanato sa atong mga sala ug mohinlo kanato gikan sa tanang
pagkadili matarung. (I Juan 1: 9)
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ESPIRITUHANONG PANGONTRA NGA MGA ESTRATIHIYA:
PAGBUNTOG SA KALIBUTAN
Ania ang pipila ka mga giya alang sa pagbuntog sa kalibutan:
PAGPALAMBO UG HUSTO NGA KINAIYA NGADTO SA KALIBUTAN:
Ilha nga kamo dili iya sa kalibutan:
Ako nang gihatag kanila ang imong pulong; ug ang kalibutan nagdumot kanila,
kay sila dili iya sa kalibutan, maingon nga ako dili iya sa kalibutan.
Ako dili mag-ampo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kondili nga imo unta
silang panalipdan gikan niadtong dautan.
Sila dili iya sa kalibutan, maingon nga ako dili iya sa kalibutan. (Juan 17: 14-16)
Kong ang kalibutan nagadumot kaninyo, nahibalo kamo, nga kini nagadumot
kanako sa wala pa kini magadumot kaninyo.
Kon kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iya. Apan kay
kamo dili man iya sa kalibutan, hinonoa gipili ko kamo gikan sa kalibutan, ang
kalibutan nagadumot kaninyo. (Juan 15: 18-19)
Sabta nga kamo makasinati ug kasakitan sa kalibutan:
Ako miingon kaninyo niining mga butanga, aron kamo makabaton ug pakig
dait. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan: apan sumalig kamo; gidaug
ko ang kalibutan. (Juan 16:33)
Hunahunaa nga ang pag-angkon sa kalibutan dili takus nga ibaylo ang inyong kalag:
Kay unsa man ang kapuslanan sa usa ka tawo kong maangkon niya ang tibook
kalibutan, ug mawala ang iyang kalag? (Marcos 8:36)
Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kon maangkon niya ang tibook
kalibutan ug mawala o mapildi niya ang iyang kaugalingon? (Lucas 9:25)
Hunahunaa nga kung kamo nahigugma sa kalibutan, kamo kaaway sa Dios:
Dili ninyo higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga anaa sa kali
butan. Kong ang uban mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala
kaniya.
Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa
mga mata ug ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili gikan sa Amahan kondili sa kali
butan. (I Juan 2: 15-16)
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... Wala ba kamo manghibalo nga ang pakighigala sa kalibutan maoy pagpakigaway sa Dios? Busa bisan kinsa nga makighigala sa kalibutan nagahimo sa
iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios; (Santiago 4: 4)
Ilha ang lumalabay nga kinaiya sa kalibutan:
Ug ang kalibutan nagaagi, ug ang mga kailibgon niini: Apan siya nga nagabuhat
sa kabubut-on sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. (I Juan 2:17)
... Kay ang uso niining kalibutana moagi lamang. (I Corinto 7:31)
Busa sanglit kay pagatunawon kining tanang mga butang, unsa man ang
pagka-kinahanglan gayud nga magpuyo kamo sa balaan nga kinabuhi ug
pagka- diosnon. (II Pedro 3:11)
ILHA NGA KAMO DILI NA ULIPON SA KALIBUTAN:
Ingon nga magtotoo, kamo dili kinahanglan nga maulipon sa sistema sa kalibutan. Bisan pa
kaniadto kamo gimandoan sa kalibutan karon (Mga Taga Efeso 2: 2), kamo wala na niini nga
pagkaulipon:
Nga kanhi mao ang inyong panaggawi uyon sa kahimtang niini nga kalibutan,
uyon sa princcipe sa kagamhanan sa hangin, sa espiritu nga karon nagabuhat
diha sa mga anak sa pagkadili masulondon.
Nga sa taliwala nila nanagkinabuhi usab kita kaniadto diha sa mga kailibgon sa
atong unod, nga nanagbuhat sa kabubut-on sa unod ug sa mga hunahuna; ug sa
kinaiya sa mga anak sa kaligutgut, bisan ingon usab sa uban.
Apan karon, kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto nanghilayo, gipahiduol kamo
tungod sa dugo ni Kristo;
Busa dili na kamo mga dumuloong ug mga umalagi, kondili mga tagilungsod
kamo uban sa mga balaan ug sa panimalay sa Dios. (Efeso 2: 2-3,13,19)
Ang Mga Taga-Roma 12: 1-3 nagtudlo nga kamo dili na kinahanglan nga magpahiuyon sa
kalibutan. Kamo mausab (mabag-o). Kamo kabahin na sa bag-ong gingharian karon. Kamo
nagpuyo sa Gingharian sa Dios. Kamo dili na ilalum sa gahum sa kalibutan:
Karon kita wala makadawat sa espiritu sa kalibutan, kondili ang espiritu nga
gikan sa Dios. (I Mga Taga Corinto 2:12)
Tun-i ug dugang bahin sa inyong kagawasan sa Galacia 4: 1-7.
PAGBANTAY BATOK SA KALIBUTAN:
Karon nga kamo gawasnon gikan sa kalibutan, pagbantay sa impluwensya niini sa inyong
kinabuhi.
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Ayaw himoa nga ang inyong kinabuhi mosubay sa mga panudlo o sukaranan nga mga
prinsipyo sa kalibutan:
Magmatngon kamo, aron kamo dili mabihag ... sumala sa mga bata nga
pagtulon-an sa kalibutan, ug dili sumala kang Kristo. (Colosas 2: 8)
Ayaw higugmaa ang kalibutan:
Ayaw higugmaa ang kalibutan, ni ang mga butang nga anaa sa kalibutan ...
(I Juan 2:15)
Ayaw tugoti nga ang inyong kaugalingon madaut sa mga pilosopiya sa kalibutan:
Magmatngon kamo, aron dili kamo mabihag pinaagi sa filosofia ug sa paglim
bong nga walay pulos, sumala sa gikabilinbilin nga sugilon sa mga tawo, sumala
sa mga bata nga pagtulon-an sa kalibutan, ug dili sumala kang Kristo.
(Colosas 2: 8)
Dumilii ang kalibutanong mga pangibog:
Sa pagtudlo kanato, sa nadumilian ta ang pagkadili diosnon ug ang mga kailib
gong kalibutanon, managpuyo kita sa kabuotan, katarung, ug sa pagka diosnon,
niini nga panahona sa kalibutan karon. (Tito 2:12)
Panalipdi ang inyong kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan:
Ang relihiyon nga putli ug walay buling sa atubangan sa atong Dios ug Amahan
mao kini ... maglikay sa iyang kaugalingon nga dili mabulingan gikan sa kalibu
tan. (Santiago 1:27)
Ilansang ang gahum sa kalibutan:
Apan halayo gayud kanako ang paghimaya, gawas diha sa krus sa atong
Ginoong Jesu-Kristo, nga pinaagi kaniya ang kalibutan gilansang sa krus
alang kanako ug ako alang sa kalibutan. (Galacia 6:14)
Ang paglansang sa krus dili natural nga kamatayon. Sama sa unod, ang gahum sa kalibutan sa
inyong kinabuhi dili mamatay sa natural nga kamatayon. Kamo kinahanglan nga sa mapug
sanon mopalansang niini sa krus.
ILHA NGA KAMO MAKABUNTOG SA KALIBUTAN:
Kamo dili kinahanglan mabuntog sa kalibutan. Ayaw tugoti nga ang mga kabalaka sa kalibu
tan magdaut sa buhat sa Pulong sa inyong kinabuhi (Mateo 13:22; Marcos 4:19). Kining
"pagsagop" sa mga kabalaka sa kalibutan maoy usa sa mga estratihiya sa espiritu ni antikristo
(Daniel 7:25). Si Jesus miingon:
... Apan sumalig kamo, gidaug ko na ang kalibutan. (Juan 16:33)
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Kamo makabuntog sa kalibutan tungod kay si Jesus nagpuyo sa sulod ninyo:
Mga anak , iya kamo sa Dios, ug kamo makadaug kanila; tungod kay siya nga
anaa kaninyo labaw pa kay kaniya nga anaa sa kalibutan. (I Juan 4: 4)
Kamo makalikay sa pagkadunot sa kalibutan:
Nga tungod niana ginahatag niya kanato ang iyang hamili ug dagko gayud nga
mga saad; aron nga pinaagi niini mag-umalambit kamo sa kinaiya nga diosnon,
sa nalikayan ninyo ang pagkamadunoton nga ania sa kalibutan tungod sa kailibgon. (II Pedro 1: 4)
Kamo midaug sa kalibutan pinaagi sa bag-ong pagkatawo ug sa inyong pagtoo:
Kay ang tanan nga gipanganak sa Dios, nakadaug sa kalibutan; ug kini mao ang
pagdaug nga midaug sa kalibutan, nga mao ang atong pagtoo. (I Juan 5: 4)
Kamo midaug sa kalibutan pinaagi sa dugo ni Jesus ug sa inyong pagpamatuod:
Ug sila nakadaug batok kaniya pinaagi sa dugo sa Cordero, ug pinaagi sa pulong
sa ilang pagpamatuod ... (Pinadayag 12:11)
SABTA ANG INYONG MISYON SA KALIBUTAN:
Kamo dili maapektuhan sa kalibutan, apan kamo kinahanglan makaapekto sa kalibutan. Ang
magtotoo kinahanglan mahimong kahayag sa kalibutan sa kangitngit, nagapadan-ag sa hima
ya sa Dios ug nagapaambit sa maayong balita sa Ebanghelyo:
Kamo mao ang kahayag sa kalibutan ... (Mateo 5:14)
Ang epekto sa unang mga magtotoo sa kalibutan hilabihan ka dako nga kini giingon nga sila
"nagpabalit-ad sa kalibutan" (Mga Buhat 17: 6).
Ingon nga mga sundalo sa kasundalohan nga gipadala sa usa ka misyon sa langyaw nga
nasud, ang mga magtotoo adunay espesyal nga misyon sa Dios sa kalibutan. Sila gitudloan:
... Lumakaw kamo sa tibook kalibutan, ug iwali ang Maayong Balita ngadto sa
tanang binuhat. (Marcos 16:15)
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INSPEKSYON
1. Isulat ang mga sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.

Ipatin-aw ang pulong nga "estratihiya".
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Ipatin-aw ang pulong nga "pangontra nga mga estratihiya".
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.

Itingob ang inyong nakat-onan mahitungod sa mga estratihiya ni Satanas sa kalibutan
ug sa unod.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Itingob ang pangontra nga mga estratihiya nga gihatag niini nga kapitulo alang sa
pagbuntog sa kalibutan, sa unod, ug sa Yawa.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Ang paglansang sa krus mao ang usa sa pinakadautan nga mga matang sa kamata
yon. Basaha ang mahitungod sa paglansang sa krus ni Jesus sa Mateo 27. Kini mao
ang kinahanglan nga buhaton sa espirituhanon nga pagkasulti sa kalibutan ug sa unod,
sa espirituhanong pwersa sa dautan nga naglihok batok sa mga magtotoo.
2. Susiha ang inyong kaugalingong kinabuhi ug ministeryo. Sa unsa nga mga dapit nga
inyong nakita ang mga epekto sa kalibutan? Sa unod? Sa demonyo? Unsaon ninyo
paggamit sa inyong nakat-onan niini nga pagtulon-an sa mga problema nga mga
dapit?
3. Pagtuon sa Daniel 7:25. Ang pagsagop sa mga kabalaka sa kalibutan usa sa mga nagunang mga taktika ni antikristo. Kini mao ang gagmay nga mga sitwasyon nga maka
paluya ug makalagot diin si Satanas nagtukod nga sunod-sunod, hangtud nga kamo
mabuntog ug masangonan sa yutan-on kay sa espirituhanon nga mga butang. Kini ba
nahitabo sa inyong kinabuhi? Hinumdomi, ang epektibo nga mga manggugubat dili
magpasangon sa ilang kaugalingon sa mga butang sa kalibutan. Paghunahuna ug pagampo kon unsaon nga kamo mahimong dili kaayo malambigit sa mga kabalaka sa
kalibutan.
4. Ang Biblia naghulagway sa Kristohanong kinabuhi ingon nga:
-Mabuntugon nga kinabuhi: Roma 8:37
-Madaugon nga kinabuhi: I Corinto 15:57
-Madagayaon nga kinabuhi: Juan 10:10
-Malampuson nga kinabuhi: II Mga Taga Corinto 2:14
-Balaan nga kinabuhi: Efeso 1: 3-5; 5: 25-27; I Pedro 1: 13-16
Kini mao ang mga mithi diin kamo kinahanglan padayon nga mosusi sa inyong
Kristohanong paglakaw. Ang Biblia nagtala sa personal nga mga pakigbisog ni
Pablo niining dapita (Filipos 3: 12-17; Santiago 1: 2-4; Hebreohanon 12: 10-16).
Hinumdomi kanunay nga ang Kristohanon usa ka magtotoo bisan pa nga nakigbisog
siya sa problema sa sala (I Corinto 5: 1-5; 11: 30-32; I Juan 2: 1-2); sa kalibutan
(II Timoteo 4:10); o impluwensya sa demonyo (Mga Buhat 5: 1-10; I Timoteo 5: 915; 3: 6-7).
5. Sa Mga Taga Efeso 4:22 ug 24 gihisgutan ni Pablo ang daan nga pagkatawo nga
kinahanglan hukason, ug ang bag-o nga pagkatawo nga kinahanglan isul-ob. Basaha
ang Efeso 4: 22-6: 18. Paghimo ug listahan sa mga butang nga kinahanglan nga
"hukason." Ilista ang mga butang nga kinahanglan nga "isul-ob," mga kinaiya,
panggawi, ug uban pa.
Mga Butang Nga Hukason

Mga Butang Nga Isul-ob
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KAPITULO 15
ANG GUBAT SA HUNAHUNA
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:






Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa nag-unang dapit sa gubat sa espirituhanon nga pakiggubat.
Pagpasabot kung unsa ang gipasabot sa "nagdilaab nga mga udyong" ni Satanas.
Pag-ila sa mga estratihiya sa hunahuna nga gigamit ni Satanas sa pagsulong sa
hunahuna.
Paggamit sa espirituhanong pangontra nga mga estratihiya sa pagpalong niining
"nagdilaab nga mga udyong" ni Satanas.

SAG-ULOHONG MGA BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Kay bisan kami nagakinabuhi sulod sa unod, wala kami makiggubat sumala sa
unod.
Kay ang mga hinagiban sa among pakiggubat, dili mga lawasnon, kondili mga
gamhanan sa atubangan sa Dios sa paglumpag sa mga kuta;
Nga nagalumpag sa mga hunahuna, ug sa tagsatagsa ka butang nga gibayaw
batok sa pag-ila sa Dios; ug sa pagbihag sa tanan nga hunahuna ngadto sa pag
kamasinulondon kang Kristo; (II Corinto 10: 3-5)
PASIUNA
Sa dihang gipahimangnoan ni Pablo ang mga taga Corinto nga dili mahimong ignorante sa
"mga paglimbong" sa Yawa, ang Griyego nga pulong alang sa mga panglimbong nagpasabot
nga "mga laraw" ug gikan sa samang pulong nga gigamit alang sa "hunahuna." Sa laing mga
pulong, ang pangunang mga pag-ataki ni Satanas mahitabo sa atong panghunahuna nga kina
buhi. Ang hunahuna mao ang nag-unang larangan sa gubat sa espirituhanon. Ang matag pagataki ni Satanas naglangkob sa hunahuna sa tawo.
Kini nga kapitulo nagptutok sa gubat alang sa hunahuna. Kini naghisgot sa mga estratihiya ni
Satanas ug naghatag sa espirituhanon nga pangontra nga mga estratihiya alang sa kadaugan
batok sa iyang pag-ataki. Ang gubat alang sa hunahuna dali nga itingob:
Kay ang hunahuna sa unod mao ang kamatayon; apan ang panghunahuna sa
espiritu mao ang kinabuhi ug pakigdait.
Tungod kay ang unodnong panghunahuna mao ang pagpakig-away batok sa
Dios: kay kini dili magpasakop sa kasugoan sa Dios, ug dili gayud mahimo kini.
(Roma 8: 6-7)
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Si Satanas buot nga himoon ang inyong hunahuna nga lawasnon (makasasala, kalibutanon,
unodnon). Ang Dios buot nga kamo adunay hunahuna sa espirituwal.
NGANONG GIATAKI NI SATANAS ANG HUNAHUNA
Ang pinakadako nga sugo naglakip sa paghigugma sa Dios sa tibook mong hunahuna. Kini
usa sa nag-unang mga hinungdan nganong si Satanas nakigbisog alang sa inyong hunahuna:
Si Jesus miingon kaniya, "Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong
kasingkasing, ug sa bug-os mong kalag, ug sa bug-os mong hunahuna. Kini ang
nahauna ug dako nga sugo. (Mateo 22: 37-38)
Si Satanas nakigbisog alang sa inyong hunahuna tungod kay kini hugot nga gihigot sa
espirituhanon sa inyong kasingkasing ug baba:
Apan ang mga butang nga nagagula sa baba, nagagikan sa kasingkasing; ug kini
nakahugaw sa tawo. Kay sa kasingkasing nagagikan ang dautan nga mga
hunahuna ... (Mateo 15: 18-19)
Si Satanas nakigbisog alang sa hunahuna tungod kay ang paagi sa inyong paghunahuna
makaapekto sa inyong gibuhat:
Kay maingon nga siya nagahunahuna sa iyang kasingkasing, sa ingon niana
mao man usab siya ... (Mga Proverbio 23: 7)
Si Satanas nahibalo nga kung makontrolar niya ang inyong hunahuna, makontrolar niya ang
inyong lawas, ang inyong mga lihok, ug, kung mapasagdan nga dili mahagit, ang inyong
espiritu.
NAGDILAAB NGA MGA UDYONG GIKAN SA KAAWAY
Sa panahon sa Daang Tugon, ang nagdilaab nga mga udyong gigamit isip mga hinagiban sa
pakiggubat. Sila mga lungag nga puno sa mga materyales nga daling masunog. Sila gisunog
ug dayon gipusil gikan sa mga pana. Sila maayo kaayo nga mga hinagiban batok sa mga pina
ril nga mga ciudad tungod kay sila mahimo nga ipusil ibabaw sa mga paril aron sa pagsunog
sa mga atop sa mga balay sa sulod.
Sa Mga Taga Efeso 6: 11-17 gihisgutan ni Pablo ang espirituhanong pakig-away batok kang
Satanas. Siya naghisgot sa "nagdilaab nga mga udyong sa dautan." Ang kaaway padayon nga
nagpusil sa "nagdilaab nga mga udyong" diha kaninyo sa kalibutan sa espiritu. Kadaghanan
niini nga mga "udyong" gitumong sa hunahuna.
Si Apostol Pablo nagpasidaan nga kamo dili kinahanglan nga "sa dili madugay matay-og sa
hunahuna" (II Tesalonica 2: 2). Sa hubad sa Griego, ang "pag-uyog" nagkahulogan sa "pagaghat, pag-disturbo, pagpukan, (pinaagi sa gipasabot) aron sa paglaglag." Kung kamo maka
pangupot sa usa ka butang ug mag-uyog niini, kamo adunay kontrol ibabaw niini. Si Satanas
buot "mag-uyog" o magpugong sa inyong hunahuna.
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ESTRATIHIYA NI SATANAS:
MGA GUBAT SA HUNAHUNA
Ang hunahuna mao ang usa sa labing komplikado ug dili kaayo masabtan nga mga bahin sa
lawas sa tawo. Tungod kay kini komplikado kaayo, si Satanas adunay daghang malalangon
nga mga pamaagi sa pag-ataki sa hunahuna. Bisag imposible nga ilista kining tanan, ang
mosunod nga listahan nagtingob sa nag-unang mga estratihiya sa pag-ataki ni Satanas nga
gigamit diha sa gubat sa hunahuna:
PAGPANGUTANA SA AWTORIDAD SA DIOS:
Ang unang pagtintal sa tawo nagsugod diha sa hunahuna. Kini nagsugod sa estratihiya: Pag
pangutana sa awtoridad sa Dios. Si Satanas miingon kang Eva, "Oo, gipamulong ba sa Dios?
..." Ang Dios nag-ingon ba gayud nga kamo dili makakaon gikan sa kahoy sa kahibalo sa
maayo ug dautan? Ang pagpangutana sa Dios ug sa iyang Pulong modala ngadto sa pagdu
haduha, pagkawalay pagtoo, ug pagduda.
PANGLIMBONG UG PANGDANI:
Ang panglimbong kabahin usab sa estratihiya sa kaaway. Sa dihang giatubang ni Satanas si
Eva, siya nagtakuban ingon nga usa ka matahum nga bitin. Si Satanas migamit ug mga bakak,
kulto, ug "relihiyoso nga mga espiritu" sa paglimbong sa minilyon sa atong kalibutan karon.
Ang pipila sa mga pagpanglimbong nga gipaabante ni Satanas naglakip sa mosunod nga mga
hangyo:
- "Kamo mahimong dios."
- "Kamo masayud sa umaabot."
- "Inyong umaabot, lakip na ang walay katapusan, gitakda na. Wala nay mahimo
ninyo mahitungod niini."
- "Ang matag usa anak sa Dios."
- "Adunay daghang mga dalan paingon sa Langit gawas kang Jesus."
- "Ang Dios maayo kaayo nga ipadala si bisan kinsa ngadto sa impyerno."
- "Ang tanan nga gipaabot sa Dios nga inyong buhaton mao ang pagpuyo sa maayo
nga kinabuhi ug pagbuhat kutob sa inyong mahimo."
- "Ang Biblia dili angayng sabton sa literal."
- "Ang Biblia adunay daghang mga sayop."
Ang pangdani nga mga espiritu ni Satanas nag-ataki sa hunahuna sa pagtuis sa kamatuoran sa
Pulong sa Dios:
Apan ang Espiritu nagaingon sa dayag, nga sa mga umaabot nga panahon, ang
uban mangahulog gikan sa pagtoo, nga magapatalinghug sa mga limbongan nga
espiritu, ug sa mga pagtolon-an sa mga yawa; (I Timoteo 4: 1)
Si Satanas migamit niini nga pag-ataki kang Jesus sa Lucas 4: 9-12. Siya misulay sa pagkuha
ni Jesus sa paglukso sa taas nga bahin sa templo tungod kay ang Dios misaad nga ...
... Magsugo siya sa iyang mga manolonda sa pagbantay kanimo, ug sa ilang mga
kamot sila magasapnay kanimo ... (Lucas 4: 10-11)
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ANG UNOD:
Kamo kaniadto nagtuon na mahitungod sa unod isip espirituhanong pwersa sa dautan. Si
Satanas migamit sa unod sa pagpakiggubat batok sa hunahuna:
Apan nakita ko ang lain nga kasugoan sa akong mga bahin sa lawas nga nagapa
kig-away batok sa Kasugoan sa akong salabutan ug nagabihag kanako ngadto sa
ilalum sa kasugoan sa sala nga ania sa akong mga bahin sa lawas. (Roma 7:23)
Si Satanas migamit sa inyong kaugalingong baba, mga mata, mga dalunggan, ug bisan pa ang
inyong mga igbalati sa paghikap ug pagsimhot sa pagpasiugda ug dautan nga mga hunahuna
diha sa inyong hunahuna.
PAGBUTA SA MGA HUNAHUNA SA MGA DILI MAGTOTOO:
Si Satanas namuhat sa mga hunahuna sa mga dili magtotoo aron mabuta sila sa kamatuoran
sa Ebanghelyo:
Nga kanila gibutaan sa dios niini nga panahona sa kalibutan ang mga salabutan
sa mga dili matinohoon, aron ang kahayag sa Maayong Balita sa himaya ni
Kristo, nga mao ang dagway sa Dios, dili mosidlak kanila. (II Corinto 4: 4)
DEPRESYON:
Ang depresyon mao ang mamingawon, masulub-on, maluya, o ubos nga espiritu. Kini
naglakip sa mga pagbati sa pagkawalay paglaum, nasubo, ug nahiubos. Ang depresyon
mahimong mosangpot sa paghunahuna sa paghikog o aktuwal nga paghikog tungod sa
kawalay paglaum nga mga pagbati nga nagpatunghag dili mapugngan nga hunahuna sa
pagbati sa kasubo, kaparot, kasakit, ug paghilak.
Usahay gigamit ni Satanas ang mga kahimtang sa kinabuhi nga magdala sa depresyon. Pananglitan, dakong kapildihan o kahadlok sa kapildihan, gipugngan nga kasuko, ubos nga
pagtan-aw sa kaugalingon, wala matuman nga mga pagdahum, ug negatibo nga kinaiya ang
tanan magamit aron mahimong hinungdan sa depresyon. Diha sa Mga Proverbio 24:10 kita
gipasidan-an mahitungod sa "pagkaluya sa adlaw sa kalisdanan" (gubot o luya nga mga
kahimtang).
Usahay ang depresyon tungod sa negatibong mga kinaiya sa mga naglibot kanato diin si
Satanas namuhat. Sa Deuteronomio 1:28 ang katawhan sa Dios nangangkon, "ang among
mga kaigsoonan nakapaluya sa among mga kasingkasing."
Kita makabasa sa Numeros 21: 4 nga ang kalag sa katawhan sa Dios naluya. Si Haring David
kanunay nga nagpakita sa pagkaluya sa iyang mga Salmo (tan-awa sa Mga Salmo 69 alang sa
usa ka ehemplo). Si Apostol Pablo usab adunay mga panahon sa grabi nga depresyon:
Kay dili kami buot, mga igsoon, nga kamo dili masayud mahitungod sa mga
kagul-anan, nga miabot kanamo sa Asia, nga gibug-atan kami sa hilabihan
gayud, nga labaw sa among kusog, sa pagkaagi nga kami nawad-an na sa
paglaum sa kinabuhi. (II Mga Taga Corinto 1: 8)
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Kon kamo dili makabuntog sa depresyon kini mosangpot sa pagpanglupig sa mga espiritu ni
Satanas. Kini mas lawum nga dagway sa depresyon diin si Satanas nakakuha sa labaw nga
estrikto nga gahum ibabaw sa hunahuna.
KAWALAY KADASIG:
Ang kawalay kadasig nagpasabot nga "walay kaisog." Si Satanas buot nga kamo mawad-an
ug kadasig tungod kay kung kamo "walay kaisog," kamo dili epektibo sa pakiggubat.
PAGBIYA:
Ang laing paagi nga giataki ni Satanas sa hunahuna mao ang pagbiya. Ang katuyoan niini nga
estratihiya mao ang paglain kaninyo gikan sa ubang bahin sa Lawas ni Kristo. Tungod kay
ang mga magtotoo nagkahiusa sa pagministeryo isip usa ka lawas, ang pagbiya naghimo kaninyo nga dili magamit. Ang mga panig-ingnan sa mga tawo sa Dios nga giataki sa kaisipan
ni Satanas ug mipauli mao si Elias (I Mga Hari 19) ug Jonas (Jonas 4: 5-11).
DILI HUSTO NGA MOTIBO:
Ang motibo mao ang inyong rason sa pagbuhat sa usa ka butang. Ang mga motibo importante
tungod kay bisan ang tawo nagatan-aw sa panggawas nga dagway (aksyon), ang Dios nagtanaw sa kasingkasing:
Apan si Jehova miingon kang Samuel: Ayaw pagtan-aw sa iyang nawong, kun sa
gitas-on sa iyang barug; tungod kay ako nagasalikway kaniya; kay si Jehova nagatan-aw dili ingon sa makita sa tawo; kay ang tawo nagatan-aw sa gawas nga
panagway, apan si Jehova nagatan-aw sa kasingkasing. (I Samuel 16: 7)
Apan si Jesus wala motugyan sa iyang kaugalingon ngadto kanila, tungod kay siya nakaila sa
tanan nga mga tawo.
Ug wala siya magkinahanglana nga adunay magpamatuod sa tawo; kay siya sa
iyang kaugalingon nahibalo kung unsa ang anaa sa tawo. (Juan 2: 24-25)
Daghang mga tawo misulod sa Kristohanong ministeryo tungod sa sayop nga mga hinung
dan. Ang Dios mas nagtagad sa motibo kay sa pagpangalagad. Dinhi kinahanglan ninyong
ibutang ang inyong pagtagad usab, kay kung ang mga motibo tukma nan ang pagministeryo
natural nga modagayday. Ang inyong motibo sa pagpangalagad kinahanglan husto:
Pasibsibon ninyo ang panon sa Dios nga anaa sa taliwala ninyo, nga magabantay
kamo kanila, dili sa pagpugos, kondili sa kabubut-on gayud, uyon sa kabubut-on
sa Dios; dili tungod sa pagpanapi nga makauulaw, kondili sa maayong kabubuton;
Dili ingon nga magaharihari sa kabilin sa Dios, apan ingon nga panig-ingnan sa
panon. (I Pedro 5: 2-3)
Kamo mosulod sa pagministeryo nga kinabubut-on, dili tungod sa mga bentaha ug benepisyo
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sa katungdanan, dili ingon nga diktador kondili ingon nga panig-ingnan. Si Satanas namingkamot sa pagmugna ug sayop nga motibo alang sa Kristohanong pag-alagad pinaagi sa pag
butang niini nga malalangon sa inyong hunahuna. Si Satanas naghimo ug sayop nga motibo
sa pagtinguha sa gahum sa Dios. Kamo makakaplag ug pananglitan niini sa Mga Buhat 8: 1823 sa istorya sa usa ka tawo nga ginganlan ug Simon.
Kamo makabaton ug mapanimaslon mga motibo sa inyong mga lihok. (Mapanimaslon nag
pasabot nga kamo gusto nga makapatas sa tawo nga nakabuhat kaninyo ug sayop o kadtong
wala ninyo magustohi.) Ang mga panig-ingnan sa Biblia naglakip sa mga tinun-an nga buot
magpakanaug sa kalayo gikan sa langit (Lucas 9:54) ug si Jonas nga buot nga ang Nineve
malaglag (Jonas 4).
Si David usab adunay sayop nga motibo sa pag-ihap sa katawhan:
Si Satanas (ang kaaway) mitindog batok sa Israel, ug misugyot ni David sa pagihap sa Israel. (I Cronica 21: 1 Ang Amplified Version)
SAYOP NGA MGA KINAIYA UG MGA EMOSYON:
Si Satanas ang hinungdan sa sayop nga mga kinaiya ngadto sa uban. Siya nagsal-ot sa nagdi
laab nga mga udyong sa kasina, pangabugho, pagkamadudahon, pagkadili mapasayloon,
pagka sinalikway, kasuko, pagdumot, pagkapanatiko, pagpihig, kompetisyon, pagkawalay
pailub, paghukom, pagpanaway, pagkamaibogon, ug kahakog.
Siya usab naningkamot sa paghimo sa sayop nga mga kinaiya sa kahakog, pagkawalay pag
laum, garbo, kakawangan, pagpa-importansya, pagkamapahitas-on, pagkataas ug pagsabot,
ug pagkamatarung sa kaugalingon. Ang sayop nga mga kinaiya mosangpot ngadto sa sayop
nga mga pagbati ug ang duha nagagikan sa inyong mga hunahuna.
Kini nga mga kinaiya ug mga pagbati naghimo kaninyo nga dili epektibo sa espirituhanong
pakiggubat. Pananglitan, gipakita sa Santiago 4: 6 nga "gisupak sa Dios ang mga mapahitason." Kon kamo mapuno sa garbo, kamo sa tinuod lang nakalinya sa gubat batok sa Dios.
REBELYON:
Si Satanas usab nagsal-ot ug rebelyosong mga panghunahuna sa inyong hunahuna. Ang rebel
yon mao ang tinuyo nga pagsupak batok sa awtoridad sa Dios. Ang rebelyon naglakip sa pag
buot sa kaugalingon, pagkagahi sa ulo, ug pagkadili masulundon. Hinumdomi nga ang pagre
belde mao ang orihinal nga sala ni Satanas. Ang iyang lima ka pahayag sa"Ako" nagpakita sa
iyang pagrebelde (Isaias 14: 12-14). Ang "ako" nga espiritu usa ka paagi sa pag-ila sa pagli
hok ni Satanas pinaagi sa pagrebelde.
PAG-AKUSA UG PAGHUKOM:
Si Satanas gitawag nga "Tigsumbong sa mga kaigsoonan" (Pinadayag 12:10). Siya nagpada
la sa nagdilaab nga mga udyong sa akusasyon sa inyong hunahuna, nagpabati kaninyo nga
mas ubos, ug naghukom kaninyo. Siya mohatag kaninyo sa pagbati nga sad-an, dili takus,
ug kaulaw.
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Ang usa ka maayong paagi sa pag-ila sa kalainan tali sa pagkombiktar sa Balaang Espiritu ug
sa paghukom ni Satanas mao ang paghinumdom nga si Satanas kanunay anaa sa kinatibuk-an.
Pananglitan, siya mosulti sa inyong hunahuna sa ingon niini: "Kamo dili maayo," "Kamo dili
gayud makahimo sa pagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi," "ang Dios dili mahigugma ka
ninyo tungod kay kamo hilabihan ka makasasala."
Sa diha nga ang Espiritu Santo nagkombiktar kaninyo, espesipiko kini. Pananglitan, Siya
nagdala kaninyo sa pagtagad nga kamo adunay problema sa kasuko o pagkadili matinuoron,
ug uban pa.
SEKSWAL NGA KAHUGAW:
Si Satanas mosal-ot sa mga hunahuna sa sekswal nga kahugaw, pangibog, ug panghunahuna
sa sekswal nga pagpantasya. Si Jesus miingon:
Apan ako nagaingon kaninyo, nga tanan kadtong nagatan-aw sa usa ka babaye
sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya sa iyang kasingkasing.
(Mateo 5:28)
KALIBOG:
Si Satanas usab ang hinungdan sa dili makapagdesisyon, kalibog, ug kapakyasan sa inyong
hunahuna. Sa diha nga kamo naglibog, dili makapagdesisyon, ug napakyas, kamo klaro nga
dili maayo nga kristohanong sundalo.
PAGSAKIT SA MGA HUNAHUNA:
Adunay tibook nga kategoriya sa makahahadlok nga mga hunahuna nga gipadala ni Satanas
sa inyong hunahuna lakip ang kabalaka, kahingawa, kahadlok, katahap, ug kakulba. Ang pagantus sa pangisip mahimo usab nga masinati pinaagi sa sobrang aktibo nga hunahuna nga
"dili moundang" o dili kaayo aktibo nga hunahuna nga dili molihok sa husto nga paagi.
Ang pagsakit sa mga hunahuna naglakip usab sa kahadlok. Si Pablo naghisgot sa "espiritu sa
kahadlok" sa II Timoteo 1: 7 ug ang "kahadlok sa kamatayon" sa Mga Hebreohanon 2:15.
Ang pagsakit sa mga hunahuna naglakip usab sa mapait nga mga panumduman sa mga pang
hitabo nga kinahanglan mapasaylo ug makalimtan.
PAGKOMPROMISO:
Ang "pagkompromiso" mao ang pagsulbad sa magkasumpaki nga mga prinsipyo pinaagi sa
pagpasibo. Ang mga prinsipyo sa Dios ug ni Satanas anaa sa pagsinupakay. Si Satanas naning
kamot sa pagpakompromiso kaninyo ug ipaubos ang inyong espirituhanong mga prinsipyo.
Pananglitan, siya mosulti kaninyo nga dili kinahanglan nga mahimong balaan, motoo sa
Biblia sa tininuud, ug uban pa.
SAYOP NGA PAGTUTOK SA PANGHUNAHUNA:
Si Satanas kanunay nga maningkamot sa pagkuha sa inyong pagtagad sa mga butang sa
kalibutan kay sa mga butang nga mahangturon ang kinaiyahan:
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Ayaw higugmaa o mahala ang kalibutan o ang mga butang nga anaa sa kalibu
tan. Kon adunay usa nga nahigugma sa kalibutan, ang gugma sa Amahan
wala diha kaniya. (I Juan 2:15 Ang Amplified Version)
Ang mga kabalaka sa kalibutan mahimong hinungdan nga ang Pulong sa Dios mahimong dili
epektibo sa inyong kinabuhi. (Tan-awa ang sambingay sa magpupugas sa Mateo 13, Marcos
4, ug Lucas 8). Ang mga kabalaka sa kalibutan makapahimo kaninyo nga wala mahibalo sa
hamubo nga panahon sa dili pa ang pagbalik ni Jesus:
Ug magmatngon kamo sa inyong kaugalingon, tingali unya nga sa bisan unsang
panahon ang inyong mga kasingkasing matugob sa ... mga kabalaka niini ng
kinabuhi, ug kadtong adlawa moabot kaninyo sa hinanali. (Lucas 21:34)
Si Satanas mo-okupar sa inyong mga hunahuna sa materyalismo imbis sa mga mahangturon
nga mga hiyas. Basaha ang sambingay sa mga dato nga buang diha sa Lucas 12: 16-21:
Kay ang gugma sa salapi mao ang gamut sa tanang pagkadautan; nga ang uban
tungod sa pagkaibog, nahisalaag sila gikan sa pagtoo, ug nangatugob sa ilang
kaugalingon sa daghang kasakit. (I Timoteo 6:10)
Si Pablo nagpasidaan nga adunay daghan nga "naghunahuna sa kalibutanon nga mga butang"
(Mga Taga-Filipos 3: 18-19).
MGA KAHIMTANG SA PANGHUNAHUNA:
Kon kamo motugot ni Satanas nga magpadayon sa mga hunahuna sa depresyon, paghikog,
pag-antus, akusasyon, ug uban pa, kini mosangpot sa sakit sa panghunahuna. Kini maglakip
sa nerbiyos o pagkaliso hunahuna ug nagkalainlaing mga kondisyon sa panghunahuna nga
nailhan sa larangan sa medisina. Si Satanas sa pagkatinuod makapanag-iya sa hunahuna sa
mga dili magtotoo ug mga nangaluya; kadtong mga tawo nga sa makausa nakaila sa Dios,
mibiya gikan kaniya. (Kamo masayud ug dugang mahitungod niini sa Kapitulo 21.)
ESPIRITUHANONG PANGONTRA NGA MGA ESTRATIHIYA:
KADAUGAN DIHA SA HUNAHUNA
Pagkadakong tipiganan sa mga hinagiban ang gipunting ni Satanas alang sa hunahuna! Kay
wala mabuntog, kini nga mga hunahuna mosangpot sa makasasala nga mga binuhatan. Pananglitan, ang pagdumot masangpot sa pagpatay. Ang mananapaw nga mga panghunahuna
mosangpot sa buhat sa pagpanapaw. Ang diborsiyo nagsugod sa hunahuna. Ang kahakog
mosangpot sa pagpangawat.
Walay duhaduha ... ang pinakadako nga hawanan sa espirituhanong pakiggubat mao ang
hunahuna. Apan ayaw kahadlok! AngDios naghatag ug pipila ka gamhanan nga pangontra
nga mga estratihiya alang sa pagbuntog sa mga pag-ataki ni Satanas sa hunahuna:
TUGOTI ANG BALAANG ESPIRITU SA PAGSUSI SA INYONG HUNAHUNA:
Una, hangyoa ang Dios nga mosusi sa inyong hunahuna ug ipadayag kaninyo ang bisan
unsang sayop nga mga kinaiya, motibo, ug panghunahuna nga gisal-ot sa kaaway:
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Susiha ako, Oh Dios, ug hibaloi ang akong kasingkasing; sulayi ako, ug hibaloi
ang akong mga hunahuna;
Ug tan-awa kong kanako aduna bay dalan sa pagkadautan, ug mandoi ako sa
dalan nga walay katapusan. (Salmo 139: 23-24)
Samtang ginapadayag sa Balaang Espiritu ang mga butang nganha kaninyo, buhata ang pina
dayag. Pangayo ug pasaylo sa sayop nga mga sumbanan sa panghunahuna ug gamita ang
Pulong sa Dios aron sa pagpalambo sa bag-ong mga sumbanan sa hunahuna.
GAMITA ANG INYONG ESPIRITUHANONG HINAGIBAN:
Duha ka piraso sa espirituhanon nga hinagiban ang manalipod kaninyo gikan sa mga pagataki diha sa hunahuna. Kini gilista sa Efeso 6: 16-17. Ang usa ka piraso sa hinagiban mao
ang salokot sa paglaum sa kaluwasan. Ang salokot isul-ob sa ulo ug nagpasabot sa protek
syon sa hunahuna.
Si Pablo wala lamang nagasulti sa inyong kaluwasan karon diha ni Jesu-Kristo nga maka
hinlo sa inyong hunahuna, siya nagahisgot sa umaabot nga kaluwasan:
... Kay karon ang atong kaluwasan mas duol pa sa dihang kita mitoo.
(Roma 13:11)
Ang kaluwasan mao usab ang inyong paglaum alang sa umaabot. Ang magtotoo kinsa adunay
"salokot sa kaluwasan" nga anaa sa dapit nga nakasabot nga ang Dios nagapamuhat sa iyang
walay katapusang katuyoan sa kaluwasan. Siya wala ma-istorbo sa mga ataki sa kaaway. Siya
adunay paglaum dili lamang alang sa karon, kondili alang sa umaabot.
Ang laing piraso sa hinagiban alang sa pagpanalipod sa kaisipan mao ang kalasag sa pagtoo.
Ingon sa inyong nakat-onan sa dihang inyong gitun-an ang inyong mga hinagiban, ang kala
sag usa ka piraso sa bug-at nga materyal diin gikuptan sa sundalo sa iyang atubangan aron sa
pagsangga sa mga pana aron dili makaigo kaniya. Ang mga pana mosibaw sa kalasag ug
mahulog sa yuta nga dili makadaut.
Ang kalasag alang sa Kristohanong sundalo gitawag nga "kalasag sa pagtoo." Ang pulong
nga "pagtoo" dili lamang nagtumong sa sukaranang mga kamatuoran sa Kristohanong Ebang
helyo apan sa inyong pagsalig sa Dios. Ang laing piraso sa espirituhanon nga hinagiban mao
ang bakus sa kamatuoran (Efeso 6:14). Ang kamatuoran sa Pulong sa Dios mopildi sa bisan
unsa nga bakak nga mga akusasyon nga ipahinabo sa kaaway sa inyong hunahuna.
GAMITA ANG PULONG SA DIOS:
Sa pagtintal ni Jesus sa dihang wala tarunga paggamit ni Satanas ang Pulong sa Dios, si Jesus
miatubang sa ataki uban sa Pulong sa Dios. Sa dihang si Satanas moabot uban sa mga pasa
ngil sa pagkasad-an, gamita kini nga Kasulatan:
Busa karon walay pagkahinukman sa silot niadtong mga anaa kang Kristo
Jesus, nga nagakinabuhi nga dili uyon sa unod, kondili uyon sa Espiritu.
(Roma 8: 1)
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Sa diha nga si Satanas moabot uban sa nagasakit nga mga pagbati sama sa kahadlok, gamita
kini nga mga Kasulatan:
Walay kahadlok sa gugma; apan ang hingpit nga gugma nagasalikway sa
kahadlok; tungod kay ang kahadlok adunay castigo. Siya nga nahadlok dili
hingpit diha sa gugma. (I Juan 4:18)
Kay ang Dios wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok; kondili sa gahum,
ug sa gugma, ug sa kabuotan sa hunahuna. (II Timoteo 1: 7)
Sa diha nga si Satanas maningkamot sa pagpaluya kaninyo, gamita kini nga bersikulo:
Wala ba ako magsugo kanimo? Magmakusganon ka ug magmaisog; ayaw
kahadlok, ni magmaluya ka; kay si Jehova nga imong Dios, magauban
kanimo bisan asa ikaw paingon. (Josue 1: 9)
Sa diha nga si Satanas nagdala sa bakak nga sala sa inyong hunahuna, hinumdomi ...
Kong igasugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon, nga
mopasaylo kanato, ug mohinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarung.
(I Juan 1: 9)
... Ug gamita ang tanan nga uban pang mga bersikulo mahitungod sa hunahuna nga gihatag
niini nga leksyon aron makiggubat batok sa mga ataki ni Satanas diha sa inyong hunahuna.
ANGKONA ANG MAAYONG PANGHUNAHUNA:
Angkona ang maayo nga panghunahuna ingon nga kabubut-on sa Dios alang kaninyo. Aron
mapapas ang makahahadlok nga mga hunahuna, angkona ang kalinaw nga angay kaninyo:
Ako nagbilin kaninyo ug pakigdait, ang akong pakigdait ihatag ko kaninyo: dili
sama sa paghatag sa kalibutan nganha kaninyo. DILI MALISANG ang inyong
kasingkasing, UG DILI USAB mahadlok. (Juan 14:27)
Ug ang pakigdait sa Dios nga nagalabaw sa tanang pagsabot magabantay sa
inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga hunahuna diha kang Kristo Jesus.
(Filipos 4: 7)
Kini mga pananglitan kung unsaon ninyo pagpalambo ang tibook nga "tipiganan" sa Kasula
tan nga magamit sa nagkalainlaing pag-ataki sa hunahuna ni Satanas. Samtang kamo magtu
on sa Pulong sa Dios, ipadayon ang pag-ila sa piho nga mga bersikulo aron mapanalipdan ang
inyong hunahuna batok sa pagsulong sa kaaway.
TUGOTI ANG HUNAHUNA NI KRISTO MAANAA KANINYO:
Si Pablo nagsulat ubos sa inspirasyon sa Balaang Espiritu:
Batoni ninyo kini nga hunahuna nga diha usab kang Kristo Jesus. (Filipos 2: 5)
213

Ang pulong nga "batoni" nagpasabot sa pagtugot o pagdawat. Kamo motugot sa inyong huna
huna nga mahimong sama sa hunahuna ni Jesus. Unsa ang sama sa hunahuna ni Jesus? Ang
usa ka proyekto alang sa pagtuon niini nga pangutana gihatag sa "Taktikanhong mga pagma
niobra" nga seksyon niini nga kapitulo. Posible nga makab-ot kini, tungod kay si Pablo
nagsulat ...
... Apan anaa kanato ang hunahuna ni Kristo. (II Mga Taga Corinto 2:16)
BAKSI ANG MGA HAWAK SA INYONG HUNAHUNA:
Busa baksi ang mga hawak sa inyong mga hunahuna ... (I Pedro 1:13)
Sa natural nga lawas, ang hawak mao ang sentro nga bahin sa lawas paubos sa bat-ang. Ang
mga bat-ang mao ang labing lig-on nga bahin sa lawas. Si Pedro misulti nga kinahanglan
maandam ang inyong hunahuna nga magmalig-on. Pag-usab, kini usa ka butang nga KAMO
mobuhat.
HIMOA NGA ANG SAYOP NGA MGA HUNAHUNA MABIHAG:
Kita gisultihan sa pagdala ngadto sa "pagkabihag ang matag hunahuna ngadto sa pagsunod
kang Kristo" (II Corinto 10: 5). Kon ang mga hunahuna dili mga kaaway, nan dili kinahang
lan nga bihagon sila. Hunahunaa kung giunsa sa sundalo pagbihag sa kaaway sa natural nga
kalibutan. Ipadapat kini nga mga ideya sa espirituwal samtang inyong "gibihag" ang matag
hunahuna.
ISALIKWAY ANG SAYOP NGA MGA HUNAHUNA:
Usa sa nag-unang mga mapanalipdanon nga estratihiya alang sa pagpanalipod sa hunahuna
mao ang pagsalikway. Ang pagsalikway nagpasabot sa paglabay niini uban sa dakong kusog.
Si Pablo miingon:
Kay bisan kami nagakinabuhi sulod sa unod, wala kami makiggubat sumala sa
unod.
Kay ang mga hinagiban sa among pakiggubat, dili mga lawasnon, kondili mga
gamhanan sa atubangan sa Dios sa paglumpag sa mga kuta,
Nga nagalumpag sa mga hunahuna, ug sa tagsatagsa ka butang nga gibayaw
batok sa pag-ila sa Dios; ug sa pagbihag sa tanan nga hunahuna ngadto sa
pagkamasinulondon kang Kristo; (II Corinto 10: 3-5)
Kamo mosalikway sa dautang mga hunahuna nga gibutang ni Satanas sa inyong hunahuna.
Kamo mosalikway sa mga hunahuna nga nagbayaw sa ilang kaugalingon batok sa Dios.
Kamo modala sa matag hunahuna ngadto sa pagkabihag ug pagkamasulundon sa Ginoo.
Kamo "mosalikway" pinaagi sa mahunahunaong pagkontrolar sa inyong hunahuna ug pagdu
mili sa pagpuyo sa mga hunahuna nga gisal-ot ni Satanas. Timan-i nga KAMO gisultihan sa
pagsalikway ... Kini dili usa ka butang nga buhaton sa Dios alang kaninyo.
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HUNAHUNAA KINING MGA BUTANGA:
Usa ka paagi sa "pagbakus" sa mga hawak sa inyong hunahuna mao ang paghunahuna sa
husto nga hilisgutan. Si Pablo miingon:
Sa katapusan, mga igsoon, bisan unsang mga butang matuod, bisan unsang mga
butang dungganon, bisan unsang mga butang matarung, bisan unsang mga
butang putli, bisan unsang mga butang hiligugmaon, bisan unsang mga butang
nga may maayong kadungganan; kon adunay bisan unsang hiyas, ug kon aduna
may pagdayeg, hunahunaa kining mga butanga. (Filipos 4: 8)
BAG-OHA ANG INYONG HUNAHUNA:
Ug mabag-o diha sa espiritu sa inyong hunahuna. (Efeso 4:23)
Ug ayaw pagpahiuyon sa kalibutan; apan mag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o
sa inyong hunahuna ... (Roma 12: 2)
Kamo mabag-o sa inyong hunahuna pinaagi sa pag-ampo ug pagpamalandong sa Pulong sa
Dios.
LIG-ONA ANG INYONG KAUGALINGON DIHA SA GINOO:
Si David nagdasig sa iyang kaugalingon diha sa Ginoo:
Ug si David nasubo sa hilabihan; ... apan si David nagpalig-on sa iyang kaugali
ngon diha kang Jehova nga iyang Dios. (I Samuel 30: 6)
Pag-usab, KAMO kinahanglang molihok. Kamo mopalig-on sa inyong kaugalingon diha sa
Dios. Ayaw paghulat sa uban nga buhaton kini. Buhata kini uban sa tabang sa Dios!
ILHA ANG TINUBDAN SA KALIBOG:
Ilha nga ang kalibog dili gikan sa Dios:
Kay ang Dios dili maoy tinubdan sa kasamok, apan sa pakigdait...
(I Mga Taga Corinto 14:33)
Tungod kay ang kalibog dili gikan sa Dios, dumilii ang espiritu sa kalibog sa inyong
hunahuna.
KONTROLAHA ANG MGA GANGHAAN:
Sa panahon sa Daang Tugon ang mga ciudad gilibutan sa mga paril alang sa panalipod batok
sa mga pwersa sa kaaway. Ang mga paril adunay mga ganghaan diin ang mga gwardya nag
kontrolar sa agianan. Si bisan kinsa nga nagkontrolar sa mga ganghaan sa ciudad nagkontro
lar sa ciudad.
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Ang susamang sitwasyon anaa sa pagkontrolar sa hunahuna. Ang "mga ganghaan" sa inyong
kinahiladman nga pagkatawo mao ang lima ka igbalati. Importante nga dili ninyo tugotan ang
bisan unsang butang nga makasulod nga adunay abilidad sa paglaglag gikan sa sulod. Kini
nagpasabot nga kinahanglang inyong kontrolahon ang inyong unodnong kinaiya.
Likayi ang mga butang nga nag-abli sa mga ganghaan sa inyong hunahuna. Kini naglakip sa
mga butang sama sa drugas ug alkohol nga makapakunhod sa inyong abilidad sa paghunahu
na ug pagtubag. Ang pornograpiya nagdasig sa makasasala nga mga relasyon ug mga sekswal
nga mga krimen. Ang pipila ka mga matang sa musika, pamarang, kalihokan sa kulto, ug
pagkontrolar sa kaisipan, ang tanan nagbukas sa "mga ganghaan" sa inyong hunahuna.
Isalikway ang tanang mga buhat sa unod ug tugoti nga ang Dios magpalambo diha kaninyo sa
bunga sa Balaang Espiritu (Tan-awa sa Mga Taga Galacia 5: 19-26). AYAW PAGPADALA
sa panghunahuna nga mga ataki sa kaaway. Kon kamo magpadala, ang Dios mahimo nga
mobiya kaninyo. Tan-awa ang Mga Taga Roma ... Ang Dios usahay mohatag sa mga tawo
ngadto sa unsay ilang gidawat. Hangyoa si Jesus nga tabangan kamo. Hinumdomi nga usa sa
mga panagna sa Daang Tugon mahitungod ni Jesus miingon nga siya "mokontrolar sa mga
ganghaan sa iyang kaaway." Himoa nga siya mogamit niini nga kontrol sa inyong espirituha
nong "mga ganghaan."
IPAHIMUTANG KANUNAY ANG INYONG HUNAHUNA NGA ANAA SA DIOS:
Ipahimutang nga ang inyong hunahuna "nagpabilin" o nakasentro sa Dios:
Pagabantayan mo siya diha sa pakigdait nga hingpit, kansang hunahuna sa
kanunay anaa kanimo; tungod kay siya nagasalig kanimo. (Isaias 26: 3)
Kini dako nga saad! Kon inyong huptan ang inyong hunahuna nga nasentro sa Dios, kamo
makabaton ug kalinaw bisan pa sa matag pag-ataki sa kaaway.
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INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Asa ang nag-unang dapit sa panggubatan sa espirituhanong pakiggubat?
_____________________________________________________________________
3. Unsay gipasabot sa "nagdilaab nga mga udyong" ni Satanas?
_____________________________________________________________________
4. Itingob ang mga estratihiya nga gigamit ni Satanas sa pagpakiggubat batok sa
hunahuna.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Itingob ang espirituhanon nga pangontra nga mga estratihiya nga gipresentar niini nga
kapitulo nga makabuntog sa mga ataki sa hunahuna ni Satanas
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Sa gubat sa hunahuna, si Satanas misulay sa pagpaningkamot nga hinungdan sa:
-Lawasnon panghunahuna: Mga Taga Roma 8: 6-7
-Hunahuna nga nahimulag sa Dios pinaagi sa dautan nga mga buhat: Colosas 1:21
-Mahugaw nga hunahuna: Tito 1:15
-Unodnon nga hunahuna: Mga Taga-Efeso 2: 3
-Gahi nga hunahuna: Daniel 5:20
-Maduhaduhaon nga hunahuna: Lucas 12:29
-Kawang nga hunahuna: Efeso 4:17
-Gibutaan nga hunahuna: II Corinto 3:14
-Nagbaga nga kaisipan ug konsyensya: Tito 1:15
-Nagtamay nga hunahuna: Ezequiel 36: 5
-Dautan nga hunahuna: Buhat 14: 2
-Dili matoohon nga hunahuna: II Corinto 4: 4
-Mahuyang nga hunahuna: Mga Hebreohanon 12: 3
-Tampalasan nga hunahuna: II Timoteo 3: 8
-Maduhaduhaon nga panghunahuna: Santiago 1: 8; 4: 8
-Dunot nga hunahuna: I Timoteo 6: 5; II Timoteo 3: 8; II Mga Taga Corinto 11: 3
2. Positibo nga mga hiyas sa panghunahuna nga kinahanglan nga inyong palamboon:
-Andam nga hunahuna: II Corinto 8:19; I Pedro 5: 2; Buhat 17:11
-Putli nga hunahuna: II Pedro 3: 1
-Nagpabilin nga hunahuna: Isaias 26: 3
-Nabag-ong hunahuna: Efeso 4:23; Roma 12: 2
-Mapainubsanong hunahuna: Colosas 3:12; Buhat 20:19
-Maugdang nga hunahuna: Tito 2: 6
-Maayong panghunahuna: II Timoteo 1: 7
-Hunahuna sa gugma: Mateo 22:37
-Nagaalagad nga panghunahuna: Mga Taga Roma 7:25
-Hingpit nga nakabig nga hunahuna: Roma 14: 5
-Mainiton nga hunahuna: II Corinto 7: 7
-Mauyonon nga hunahuna: II Mga Taga Corinto 8:12
3. Tungod sa inyong nagpadayon nga sala, ang mga tawo mahimong itugyan ngadto sa
dautang hunahuna. Tan-awa ang Roma 1: 28-32. Ang dunot nga hunahuna mao ang
labing dautan nga matang sa hunahuna nga inyong mahanduraw.
4. Sumala sa inyong nakat-onan niini nga kapitulo, usa sa mga estratihiya sa kadaugan sa
hunahuna mao ang pagtugot sa sama nga hunahuna nga anaa kang Jesus diha kaninyo.
Tun-i ang Bag-ong Tugon aron mahibaw-an kung sama sa unsa ang hunahuna ni Jesus.
Unsa nga panghunahuna ang gipakita sa iyang gibuhat? Sa unsa nga paagi ang iyang
pangalagad nagpadayag sa iyang panghunahuna nga kinabuhi? Sa unsa nga paagi ang
iyang mga pulong nagpakita sa iyang mga hunahuna?
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5. Si Jesus nahibalo bisan pa sa mga hunahuna sa inyong kaisipan: Tan-awa ang Lucas
5:22; 6: 8; 11:17.
6. Itandi ang II Samuel 13:28 sa Josue 1: 9. Matiki nga ang tudling sa Samuel susama nianang sa Josue diin ang Dios nagasulti. Apan ang tudling sa Samuel sayop ang pagpada
pat. Si Absalom misulti niining mga pulonga ngadto sa mamumuno sa iyang igsoong si
Amnon. Ang Yawa nagpalanog sa pipila sa mga pinakadako nga mga pulong sa Biblia
samtang iyang gigamit nga sayop ug gipadapat nga sayop ang Kasulatan. Si Satanas mas
delikado gayud sa dihang iyang gikutlo ang Biblia. Kini mao ang pangunang estratihiya
nga iyang gigamit sa pag-ataki sa hunahuna.
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KAPITULO 16
ANG GUBAT SA DILA
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:





Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa dila isip importante nga panggubatan sa espirituhanong pakiggubat.
Pagtingob sa mga estratihiya nga gigamit ni Satanas aron makontrolar ang dila.
Pagtingob sa espirituhanong pangontra nga mga estratihiya alang sa kadaugan
ibabaw sa dila.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Apan walay bisan kinsa nga arang makabuntog sa dila; kini dili mapugngan nga
dautan , puno sa makamatay nga hilo. (Santiago 3: 8)
PASIUNA
Sa miaging kapitulo inyong gitun-an ang usa sa mga nag-unang mga nataran sa panggubatan
sa espirituhanong pakiggubat, ang hunahuna. Ang nagakahitabo sa hunahuna makaapekto sa
dila ug ang dila makaapekto sa espiritu, kalag, kasingkasing, ug lawas. Kini nga kapitulo nag
hisgot sa laing dakong hawanan sa espirituhanong pakiggubat, ang gubat sa dila.
UNSAY GIINGON SA BIBLIA MAHITUNGOD SA DILA
Sa dili pa ninyo usisaon ang mga estratihiya ni Satanas sa pagpugong sa dila, basaha ang giingon sa Biblia mahitungod sa dila sa Santiago 3: 1-13. Kini nga mga bersikulo nagpadayag
nga bisan pa tuod ang dila gamay nga bahin sa inyong lawas, kini gamhanan kaayo. Pinaagi
sa dila ang tibook lawas mahugawan. Ang dila dili mapaaghup sa tawo. Sa diha lamang nga
inyong itugyan ang inyong dila ngadto sa Dios nga ang pagkontrolar mamintinar niini. Apan
bisan kanus-a, kini dili mapaaghup. Kamo dili magpasayon sa inyong pagbantay sa dila nga
nagatoo nga bug-os na ninyong nabuntog kini.
Ang Biblia nagtandi sa dila sa:
-Kalayo, Santiago 3: 5
-Nagdilaab nga kalayo: Mga Proverbio 16:27
-Kalibutan sa kadautan: Santiago 3: 6
-Mananap nga nagkinahanglan sa pagpaaghup: Santiago 3: 7-8
-Tuburan sa matam-is o mapait nga tubig: Santiago 3:11
-Kahoy nga nagdala sa maayo o dautan nga bunga: Santiago 3:12
-Dili mapugngan nga dautan, Santiago 3: 8
-Makamatay nga hilo: Santiago 3: 8
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-Mahait nga labaha: Salmo 52: 2
-Mahait nga espada: Salmo 57: 4; 59: 7
-Makahilo nga bitin: Mga Salmo 140: 3
-Lawom nga gahong: Mga Proverbio 22:14
Ang Biblia nag-ingon nga ang dila gamhanan tungod sa epekto niini sa uban. Ang dila
adunay gahum nga magdala sa kamatayon o kinabuhi:
Ang kamatayon ug kinabuhi anaa sa gahum sa dila ... (Proverbio 18:21)
Ang dila gamhanan tungod sa epekto niini kaninyo. Kamo makalit-ag sa inyong kaugalingon
pinaagi sa inyong kaugalingong mga pulong:
Ikaw nabitik tungod sa mga pulong sa imong baba; ikaw nadakpan tungod sa
mga pulong sa imong baba. (Proverbio 6: 2)
Ang dila gamhanan tungod kay ang inyong mga pulong makapahimulag kaninyo sa Dios:
Nga nanag-ingon: Tungod sa among dila modaug kami; ang among mga ngabil
kaugalingon namo: kinsa ba ang ginoo sa ibabaw namo? (Salmo 12: 4)
MGA ESTRATIHIYA NI SATANAS: ANG GUBAT SA DILA
Ang inyong dila suod nga may kalabutan sa inyong kasingkasing, lawas, kalag, ug espiritu.
Pananglitan, kon si Satanas adunay kontrol sa inyong kasingkasing, siya adunay kontrol sa
inyong dila:
Apan ang mga butang nga nagagula sa baba, nagagikan sa kasingkasing; ug
ilang gihugawan ang tawo.
Kay gikan sa kasingkasing nagagula ang mga dautang hunahuna, mga pagpatay,
mga pagpanapaw, mga pakighilawas, mga pangawat, mga pagsaksi’g bakak,
mga pagpasipala.
Kining mga butanga maoy nakapahugaw sa tawo ... (Mateo 15: 18-20)
Ang maayong tawo gikan sa maayong bahandi sa iyang kasingkasing magapa
gula sa maayo; ug ang dautang tawo gikan sa dautang bahandi sa iyang kasing
kasing magapagula sa dautan; kay sa kadagaya sa kasingkasing magasulti ang
baba. (Lucas 6:45)
Si Satanas migamit sa mga butang nga inyong gisulti nga maoy hinungdan sa pagkabungkag
(pagbukas) sa inyong espiritu:
Ang dila nga mahuyo maoy usa ka kahoy sa kinabuhi; Apan ang pagkasukwahi
niana maoy pagkabungkag sa espiritu. (Proverbio 15: 4)
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Pinaagi sa dautan nga komunikasyon kamo naghimo ug kal-ang diin si Satanas mosulod sa
pagpakiggubat batok sa inyong espiritu.
Si Satanas usab migamit sa inyong mga ngabil aron makaapekto sa inyong kalag:
Ang baba sa usa ka buang maoy iyang kalaglagan, ug ang iyang mga ngabil
maoy lit-ag sa iyang kalag. (Proverbio 18: 7)
Bisan kinsa nga magabantay sa iyang baba ug sa iyang dila, magabantay sa
iyang kalag gikan sa mga kasamok. (Proverbio 21:23)
Pinaagi sa dila, si Satanas makaapekto sa inyong tibook lawas:
Ug ang dila usa ka kalayo, usa ka kalibutan sa kadautan; Maingon niana ang
dila sa taliwala sa mga bahin sa atong lawas, nga nagahugaw sa tibook nga
lawas, ug nagduslit ug kalayo sa tibook nga kinaiyahan; ug kini gisunog sa
Infierno. (Santiago 3: 6)
Ang inyong dila makaapekto sa inyong tibook kinabuhi:
Kadtong nagabantay sa iyang baba nagamatngon sa iyang kinabuhi; apan
kadtong nagawalis sa halapad gayud sa iyang mga ngabil adunay kadautan.
(Proverbio 13: 3)
Si Satanas nagtinguha sa pagkontrolar sa inyong dila pinaagi sa pagtintal kaninyo sa pagsulti
sa:
MAIBOGON NGA MGA PULONG:
Magpagawas kamo sa gugma sa salapi; ug magtagbaw kamo sa mga butang nga
inyong gibatonan; kay siya gayud nagaingon: Dili ko gayud buhian ikaw, dili ko
gayud pagabiyaan ikaw. (Mga Hebreohanon 13: 5)
WALAY PULOS NGA PULONG:
Apan ako nagaingon kaninyo, nga sa tanang mga pulong nga walay pulos nga
ginapamulong sa mga tawo, magahatag sila ug husay sa adlaw sa paghukom.
(Mateo 12:36)
BINUANG NGA MGA PULONG:
Ang kasingkasing niadtong may salabutan nagapangita ug kahibalo; apan ang
baba sa mga buang nagakaon sa mga binuang. (Proverbio 15:14)
WALAY KAPUSLANAN NGA MGA PULONG:
Pahinumdumi sila niining mga butanga, nga itugyan mo kanila sa atubangan sa
Ginoo, nga dili sila maglalis mahitungod sa mga pulong nga walay kapuslanan,
apan alang sa paglaglag sa mga nanagpatalinghug. (II Timoteo 2:14)
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MGA SUGILANON UG MGA SUGO SA MGA TAWO:
Nga dili mapatalinghugon sila sa mga sugilanon sa mga Judio, ug sa mga sugo
sa mga tawo, nga nanagpamulag sa kamatuoran. (Tito 1:14)
KADAUTAN BAHIN SA MGA BUTANG NGA WALA NINYO HIBALOI:
Apan kini sila nanagpasipala sa mga butang nga wala nila hibaloi (Judas 10)
Apan kini sila ingon sa mananap nga walay buot, nangatawo sa mga kinaiya
sa mga mananap, pagakuhaon ug pagalaglagon, nga nagapasipala sila sa mga
butang nga wala nila hibaloi; sa paglaglag kanila, pagalaglagon sila gayud.
(II Pedro 2:12)
MAULOG-ULUGON NGA MGA PULONG:
Kay bisan kanus-a nga panahon, wala kami makaplagi nga nagagamit ug mga
pulong sa pag-ulog-ulog, ingon sa inyong hingbaloan, ni sa usa ka takuban sa
kahikaw, saksi ang Dios. (I Mga Taga Tesalonica 2: 5)
MAKAPADANI NGA MGA PULONG:
Ug kini ginaingon ko, aron walay bisan kinsa nga maglimbong kaninyo sa mga
pulong nga mabihagon. (Colosas 2: 4)
PAGBAGULBOL, PAGBAGUTBOT, UG PAGPANGHAMBOG NGA MGA
PULONG:
Kini sila mga bagulbulan, bagutbutan, nanaggawi ingon sa ilang mga kailibgon.
ug ang ilang baba nagasulti sa mga paborot nga mga pulong, nga nagpakita ug
pagtahud sa mga tawo tungod sa pagpamintaha. (Judas 16)
Kay sa nagsulti sila sa mga palabilabing mga pulong nga walay pulos, gihaylo
nila sa mga kailibgon sa unod, pinaagi sa mga kalaw-ayan, kadtong mga bag-o
lamang nanagkalagiw gikan kanila nga mga nanagkinabuhi sa sayop.
(II Pedro 2:18)
KAWANG NGA MGA PULONG:
Sila nagasulti sa kakawangan sa matag usa uban sa iyang silingan. (Salmo 12: 2)
MAPAHITAS-ONG MGA PULONG:
... Uban sa ilang baba nagasulti sila nga mapasigarbohon. (Salmo 17:10)
MAPASIGARBOHONG MGA PULONG:
Hangtud kanus-a ba sila managyawit ug managsulti sa mga butang nga mapa
hitas-on? Ug ang tanang mga magbubuhat sa kasal-anan nanagpangandak sa
ilang kaugalingon. (Mga Salmo 94: 4)
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MGA PULONG NGA NAGGAMIT SA NGALAN SA DIOS SA PAGPASIPALA:
Dili mo paggamiton ang ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa pasipala; kay si
Jehova dili mag-isip kaniya nga walay sala niadtong naggamit sa iyang ngalan
sa pasipala. (Exodo 20: 7)
PAGTUNGLO UG MAPAIT NGA MGA PULONG:
Kang kinsang baba napuno sa pagpanunglo ug sa kapaitan. (Roma 3:14)
BAKAK:
Ang mga dautan gilain sukad pa sa tagoangkan: Nanghisalaag sila dayon diha sa
ilang pagkahimugso, kabakakan ang ginasulti. (Salmo 58: 3)
Ipahimo nga amang ang mga ngabil sa bakakon, nga nagsulti ug panamastamas
batok sa matarung. (Salmo 31:18)
NAGABUTANGBUTANG NGA MGA PULONG:
Nagalingkod ka ug nagasulti ka batok sa imong igsoon; nagabutang-butang ka
batok sa anak nga lalaki sa imong inahan. (Salmo 50:20)
MALISYOSONG MGA PULONG BATOK SA UBAN:
Tungod niini, kong moabot ako, pagahinumduman ko ang iyang mga buhat nga
gibuhat niya nga nagayamyam sa dautang mga pulong… (III John 10)
HULUNGIHONG NGA MGA PULONG (TSISMIS):
Ang tawo nga masukihon nagasabwag ug kabingkilan; ug ang usa ka witwitan
nagapabulag sa labing suod nga mga higala. (Proverbio 16:28)
TSISMIS NGA MGA PULONG:
Kadtong nagsuroysuroy ingon sa usa ka tabian nagabutyag sa mga tinago; apan
kadtong may pagkamatinumanon sa espiritu nagtago sa usa ka butang.
(Proverbio 11:13)
NAGALIBAK NGA MGA PULONG:
Siya nga dili magbutangbutang uban sa iyang dila .. (Mga Salmo 15: 3)
PAARON-INGNON NGA MGA PULONG:
Ang paaron-ingnon nga mga pulong maoy hinungdan sa dibisyon:
Ayaw gayud pagtubaga ang usa ka buang sumala sa iyang binuang , tingali
unya ikaw mahisama usab kaniya. (Proverbio 26: 4)
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MAKIGBINGKIL NGA MGA PULONG:
Ang mga ngabil sa buang magadala kaniya ngadto sa pagkabingkil, ug ang iyang
baba magapanawag sa mga labud. (Proverbio 18: 6)
MGA PULONG SA PAGLALIS:
Sa tagoanan sa imong presencia pagatipigan mo sila gikan sa mga hikay nga
mabudhion sa tawo: Pagatagoan mo gayud sila sa usa ka puloy-anan gikan sa
paglalis sa mga dila. (Salmo 31:20)
MGA PULONG SA KAGUBOT:
... Siya nga nagapugas sa kagubot taliwala sa mga kaigsoonan. (Proverbio 6:19)
MAKAMATAY NGA MGA PULONG:
Gihigugma mo ang tanang mga pulong nga makamatay, Oh dila nga
malimbongon. (Salmo 52: 4)
MASINUPAKON UG MASUKIHON NGA MGA PULONG:
Isalikway gikan kanimo ang usa ka masinupakon nga baba, ug ipahilayo gikan
kanimo ang mga ngabil nga masukihon. (Mga Proverbio 4:24)
DAUTAN UG MALIMBONGON NGA MGA PULONG:
Ang imong baba gitugyan mo sa kadautan, ug ang imong dila nagalalang ug
limbong. (Salmo 50:19)
Ayaw itugot nga ang usa ka magsusulti sa dautan malig-on diha sa yuta ...
(Salmo 140: 11)
MALIMBONGON NGA MGA PULONG:
Sila usab nga mga nanagpangita sa akong kinabuhi nanagbutang ug mga lit-ag
alang kanako; ug sila nga nanagtinguha sa akong pagkalaglag nanagsulti ug mga
buhat nga kadautan, ug nanagpamalandong ug mga limbong sa tibook nga
adlaw. (Salmo 38:12)
MALAW-AY NGA MGA PULONG:
Apan karon isalikway gayud usab ninyo kining tanan; kasuko, kaligutgut,
kadautan, pasipala, malaw-ay nga mga pulong gikan sa imong baba.
(Colosas 3: 8)
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ESPIRITUHANONG PANGONTRA NGA MGA ESTRATIHIYA:
KADAUGAN IBABAW SA DILA
Sa dihang si David nakaamgo sa dako nga gubat sa dila, siya mituaw:
Unsa ba ang igahatag kanimo? Ug unsa ba ang pagabuhaton kanimo, Oh dila
nga malimbongon? (Salmo 120: 3)
Ang bugtong paagi aron makadaug sa gubat batok sa dila mao ang pagpadapat sa espirituha
nong pangontra nga mga estratihiya sa Pulong sa Dios.
HIMOA ANG INYONG KASINGKASING MGA MATARUNG DIHA SA DIOS:
Ang unang lakang sa pagkab-ot sa kadaugan batok sa dila mao ang paghimo sa inyong
kasingkasing nga matarung diha sa Dios:
Apan ang mga butang nga nagagula sa baba, nagagikan sa kasingkasing; ug
ilang gihugawan ang tawo.
Kay gikan sa kasingkasing nagagula ang mga dautang hunahuna, mga pagpatay,
mga pagpanapaw, mga pakighilawas, mga pangawat, mga pagsaksi’g bakak,
mga pagpasipala.
Kining mga butanga ang nakapahugaw sa tawo ... (Mateo 15: 18-20)
Ang inyong baba mosulti kong unsa ang anaa sa inyong kasingkasing. Kon ang inyong
kasingkasing dili matarung, ang inyong dila mopadayag niini. Gamita ang inyong dila aron
ang inyong kasingkasing mahimong matarung diha sa Dios:
Nga kung imong igasugid pinaagi sa imong baba, ang Ginoong Jesus, ug maga
too ka sa imong kasingkasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga
patay, ikaw maluwas.
Kay uban sa kasingkasing ang tawo nagatoo ngadto sa pagkamatarung; ug uban
sa baba may pagsugid nga ginabuhat ngadto sa kaluwasan. (Roma 10: 9-10)
ILHA ANG INYONG RESPONSIBILIDAD:
Ilha nga kamo adunay tulubagon sa mga pulong nga gikan sa inyong baba:
Apan ako nagaingon kaninyo, nga sa tanang mga pulong nga walay pulos nga
ginapamulong sa mga tawo, magahatag sila ug husay sa adlaw sa paghukom.
Kay pinaagi sa imong mga pulong pagamatarungon ikaw, ug pinaagi sa imong
mga pulong pagahukman ka sa silot. (Mateo 12: 36-37)
Ug siya miingon kaniya: Gikan sa imong kaugalingong baba pagahukman ko
ikaw, dautan nga ulipon. (Lucas 19:22)
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AMGOHA NGA ANG INYONG MGA PULONG NAGPADAYAG SA
EBANGHELYO:
Basta kamo nagtoo nga ang inyong dila dili importante, kamo dili makakontrolar niini. Kamo
kinahanglan makaamgo nga ang inyong pag-istoryahanay nagpadayag sa Ebanghelyo ni
Jesus:
Himoa nga ang imong paagi sa kinabuhi takus sa Maayong Balita ni Kristo ...
(Mga Taga-Filipos 1:27)
Tungod niini, kinahanglan nga maghatag kamo ug maayong panig-ingnan sa inyong panagistoryahanay:
Ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo tungod sa imong pagkakabatanon; apan mapanig-ingnan ikaw sa mga magtotoo, sa pulong, sa gawi sa kinabuhi,
sa gugma, sa espiritu, sa pagtoo, ug sa kaputli. (I Timoteo 4:12)
Ang mga butang nga nagagula gikan sa inyong baba, gitiman-an sa mga dili magtotoo:
Unya ang among mga baba nangapuno sa pagkatawa, ug ang among mga dila
nangapuno sa pag-awit: Unya gipamulong nila sa taliwala sa mga nasud, si
Jehova nagbuhat sa dagkong mga butang alang kanila. (Salmo 126: 2)
Kamo makadala sa uban ngadto kang Ginoong Jesu Kristo pinaagi sa inyong panagsultihay:
Ingon man usab, kamo nga mga asawa, managpasakop kamo sa inyong mga
bana; aron nga kong may uban nga dili magsugot sa pulong, madani sila sa
walay pulong pinaagi sa kagawian sa ilang mga asawa,
Sa hingpanid-an nila ang inyong maputling gawi inubanan sa kahadlok.
(I Pedro 3: 1-2)
HIMOA ANG INYONG MGA PULONG NGA PIPILA UG YANO:
Diha sa daghang mga pulong dili mawad-an sa kalapasan. Apan kadtong
nagapugong sa iyang mga ngabil nagabuhat sa manggialamon gayud.
(Proverbio 10:19)
Apan ang inyong pagsulti ingnon niini, Oo, oo; Dili, dili; kay bisan unsa nga
labaw pa niini nagagikan sa dautan. (Mateo 5:37)
HUNAHUNAA SA WALA PA KAMO MAGSULTI:
Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, himoa ang tagsatagsa sa pagpa
talinghug; mahinay sa pagsulti, mahinay sa kasuko. (Santiago 1:19)
Kong ikaw nakabuhat sa binuang sa pagpatuboy sa imong kaugalingon, o kong
ikaw naghunahuna ug dautan, isap-ong ang imong kamot ibabaw sa imong
baba. (Proverbio 30:32)
227

Ang kasingkasing sa tawong matarung nagatoon sa angay nga ipanubag; apan
ang baba sa dautan nagabubo sa mga dautang butang. (Proverbio 15:28)
Bisan ang usa ka buang, kong siya magahilum, pagaisipon nga manggialamon;
Kong siya magatak-om sa iyang mga ngabil, siya pagatamdon nga ingon sa
buotan. (Proverbio 17:28)
ILAIN ANG INYONG KAUGALINGON:
Ilain ang inyong kaugalingon gikan niadtong dili makakontrolar sa ilang dila:
Lakaw ngadto sa atubangan sa usa ka tawong buangbuang, ug ikaw dili
makakaplag diha kaniya sa mga ngabil sa kahibalo. (Proverbio 14: 7)
TUN-I ANG GAHUM SA MALINAWON NGA MGA PULONG:
Ang malinawon nga mga pulong mas gamhanan kay sa mga pulong sa kasuko:
Tungod sa hataas nga pagpailub nalukmay ang usa ka magbubuot, ug ang usa
ka malomo nga dila nakapadugmok sa bukog. (Proverbio 25:15)
ILHA NGA ANG INYONG DILA USA KA HINAGIBAN:
Ang inyong dila usa ka hinagiban nga inyong magamit aron sa pagbuntog sa kaaway imbis
nga mapildi niya:
Ug siya gidaug nila (Satanas) pinaagi sa dugo sa Cordero ug pinaagi sa pulong sa
ilang pagpamatuod ... (Pinadayag 12:11)
Kon kamo mokontrolar sa inyong dila, maulawan kadtong mga nagsumbong kaninyo:
Nga sa gibatonan ang usa ka maayong kaisipan; aron nga sa ginalibak kamo
nila, maulawan ang mga nagabutangbutang sa inyong maayong paggawi diha
kang Kristo. (I Pedro 3:16)
KONTROLAHA ANG INYONG DILA:
Uban sa tabang sa Dios, kamo makakontrolar sa inyong dila. Apan kamo molihok sa pagpu
gong sa inyong kaugalingong dila. Ang mosunod nga mga bersikulo nagpakita sa aksyon
gikan KANINYO:
Kay siya nga buot mahigugmag kinabuhi ug motan-aw sa maayong mga adlaw,
pugngan niya ang iyang dila gikan sa dautan, ug ang iyang mga ngabil aron nga
dili kini mosulti ug limbong. (I Pedro 3:10)
... Ayaw pagsulti ug dautan kang bisan kinsa ... (Tito 3: 2)
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AYAW PAGSULTI UG DAUTAN sa usag usa, mga kaigsoonan. Ang nagasulti
ug dautan batok sa iyang igsoon, ug nagahukom sa iyang igsoon, nagalapas sa
kasugoan, ug nagahukom sa kasugoan. Apan kong ikaw nagahukom sa Kasu
goan, dili ka magtutuman sa Kasugoan, kondili maghuhukom.
Usa lamang ang maghahatag sa kasugoan, nga makaluwas ug makalaglag: kinsa
ba ikaw nga magahukom sa imong isigkatawo? (Santiago 4: 11-12)
MAGPAGAWAS KAMO sa gugma sa salapi; ug magtagbaw kamo sa mga
butang nga inyong nabatonan ... (Hebreo 13: 5)
HIMOA lamang nga ang inyong paagi sa kinabuhi takus sa Maayong Balita ni
Kristo ... (Mga Taga-Filipos 1:27)
Nga KAMO MANAGHUBO mahitungod sa inyong daang paggawi sa kinabuhi
sa daan nga pagkatawo, nga mao ang madunuton sumala sa mga malimbongong
mga pangibog;
Ug aron pagabag-ohon kamo diha sa espiritu sa inyong salabutan;
Ug ISUL-OB NINYO ang bag-ong tawo, nga sa pagkasama sa Dios gibuhat diha
sa pagkamatarung ug pagkabalaan sa kamatuoran.
Tungod niini , sa NAHUBUAN KAMO sa bakak, managsulti kamo sa
kamatuoran sa iyang silingan ... (Mga Taga-Efeso 4: 22-25)
Apan karon KAMO usab MOSALIKWAY...sa malaw-ay nga pulong gikan sa
inyong baba. (Colosas 3: 8)
AYAW pagulaa ang bisan unsa nga pulong nga malaw-ay gikan sa inyong baba,
kondili ang maayo nga kinahanglanon sa pagpalig-on, aron kini makahatag ug
kaayohan sa mga nagpatalinghug. (Efeso 4:29)
IPAHILAYO ang tanan ... ang pagsulti sa dautan masalikway gikan KANINYO
... (Mga Taga-Efeso 4:31)
... MAGBALAAN kamo sa tanang paagi sa panginabuhi; magbalaan kamo; kay
ako balaan. (I Pedro 1: 15-16)
ISALIKWAY gikan kanimo ang usa ka masinalaagon nga baba, ug ipahilayo
gikan kanimo ang mga ngabil nga masukihon. (Mga Proverbio 4:24)
BANTAYI ang imong dila gikan sa dautan, ug ang imong ngabil gikan sa
pagsulti ug limbong. (Salmo 34:13)
Ako miingon: AKO MAGMATNGON sa akong mga alagianan, aron ako
dili makasala uban sa akong dila: Pagabantayan ko ang akong baba uban sa
bukado, samtang ang mga dautan ania sa atubangan ko. (Mga Salmo 39: 1)
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Bisan kinsa nga magahalad sa halad-sa-pasalamat nagahimaya kanako; ug
KANIYA NGA MAGAMATNGON sa iyang dalan sa pagkatul-id akong ipakita
ang kaluwasan sa Dios. (Salmo 50:23)
Dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala; kay si
Jehova dili mag-isip kaniya nga walay sala nga naggamit sa iyang ngalan sa
pasipala. (Exodo 20: 7)
Dili ka magsaksi ug bakak batok sa imong isigkatawo. (Exodo 20:16)
IPANIG-INGON ANG INYONG PAGSULTI KANG JESUS:
Si Jesus namulong sa mapinalanggaon nga mga pulong:
Ug ang tanan naghatag ug kamatuoran kaniya, ug nanghitingala sa mga pulong
sa gracia nga nanggula sa iyang baba, ug sila miingon: Dili ba mao kini ang anak
ni Jose? (Lucas 4:22)
Siya nagsulti ug mga pulong nga adunay awtoridad mahitungod sa Dios:
Ug nahibulong sila sa iyang pagtulon-an, kay kanila nagpanudlo man siya ingon
nga may kagahum; ug dili ingon sa mga escriba. (Marcos 1:22)
Walay panlimbong (makasasala nga pagsulti) nga makaplagan sa iyang baba:
Nga wala makabuhat ug sala, ni nakaplagan ang limbong sa iyang baba;
Kinsa, sa diha nga siya gipasipalaan, wala siya mobalos sa pagpasipala; sa
dihang siya nag-antus, siya wala maghulga; kondili siya nagtugyan sa iyang
kaugalingon kaniya nga nagahukom sa pagkamatarung. (I Pedro 2: 22-23)
GAMITA ANG INYONG BABA ALANG SA MAAYO:
Isulti ang mga pulong sa kaalam ug kamabination:
Siya nagabuka sa iyang baba uban ang pagkamanggialamon; ug sa iyang dila
mao ang balaod sa pagkamaloloy-on. (Proverbio 31:26)
Ang akong baba magasulti sa kaalam; ug ang pagpamalandong sa akong
kasingkasing mao ang alang sa salabutan. (Salmo 49: 3)
Paghisgot mahitungod sa Dios:
Ipahayag ko ang imong pagkahalangdon sa imong himaya ug ang imong
kahibulongan nga mga buhat. (Salmo 145: 5)
Ang akong baba magamantala sa imong pagkamatarung ug ang imong
kaluwasan sa tibook nga adlaw. (Psalms 71:15)
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Ang akong dila usab magasulti sa imong pagkamatarung sa tibook nga adlaw.
(Salmo 71:24)
Isulti ang Pulong sa Dios:
Ang akong dila magasulti mahitungod sa imong pulong; kay ang tanan mong
mga sugo mga matarung man. (Salmo 119: 172)

Sa akong mga ngabil gisugilon ko ang tanang mga tulomanon sa imong baba.
(Salmo 119: 13)
Ug igasulti ko usab ang imong mga pagpamatuod sa atubangan sa mga hari, ug
wala mahamutang sa kaulawan. (Salmo 119: 46)
Isulti ang mga pulong sa kahupayan gikan sa Pulong sa Dios:
Busa maglipayay kamo ang usa sa usa pinaagi niini nga mga pulong.
(I Mga Taga Tesalonica 4:18)
Isulti ang Gingharian sa Dios:
Sila magasulti mahitungod sa himaya sa imong gingharian, ug managhisgut
mahitungod sa imong gahum; (Salmo 145: 11)
Ang inyong mga ngabil mapuno sa pagdayeg sa Dios:
Ang akong baba magasulti sa pagdayeg kang Jehova; ug ipapagdayeg sa
tanang unod ang iyang balaan nga ngalan hangtud sa mga katuigan nga walay
katapusan. (Salmo 145: 21)
Itugot nga ang hataas nga mga pagdayeg sa Dios anha sa ilang baba, ug ang
espada nga duhay sulab sa ilang mga kamot; (Mga Salmo 149: 6)
Magaawit ako mahitungod sa mahigugmaong-kalolot ni Jehova sa walay kata
pusan: Pinaagi sa akong baba igapadayag ko ang imong pagkamatinumanon sa
tanang mga kaliwatan. (Salmo 89: 1)
Ako magahatag ug dagkong mga pagpasalamat ngadto kang Jehova pinaagi sa
akong baba; oo, pagadayegon ko siya sa taliwala sa panon sa katawhan.
(Salmo 109: 30)
Ang akong mga ngabil magamantala sa imong mga pagdayeg, kay ikaw nagtudlo
sa imong kabalaoran. (Salmo 119: 171)
Tungod kay ang imong mahigugmaong-kalolot labi pang maayo kay sa kinabuhi,
ang akong mga ngabil magadayeg kanimo. (Salmo 63: 3)
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... Ug ang akong baba magadayeg kanimo uban ang malipayon nga mga ngabil.
(Salmo 63: 5)
Kaniya mitu-aw ako sa akong baba, ug gidayeg siya sa akong dila. (Salmo 66:17)
Ang akong baba mapuno sa pagdayeg kanimo, ug sa pagpasidungog kanimo sa
tibook nga adlaw. (Salmo 71: 8)
Ang akong mga ngabil magahugyaw sa kalipay, sa diha nga magaawit ako
mahitungod kanimo, ug ang akong kalag nga imong gitubos. (Salmo 71:23)
Pagadayegon ko si Jehova sa tanang panahon; ang iyang pagdayeg magakanu
nay sa akong baba. (Salmo 34: 1)
SA DILI PA KAMO MOSULTI IPANGUTANA KINI NGA MGA PANGUTANA:
1. Ang atong igapamulong ba makapahimaya sa Dios?
Ug bisan unsay inyong pagabuhaton sa PULONG o buhat, buhata ang TANAN
sa ngalan ni Ginoong Jesus, nga magpasalamat kamo sa Dios ug sa Amahan
pinaagi Kaniya. (Colosas 3:17)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kini ba ang kamatuoran?
Makatarunganon ba kini sa tanang hingtungdan?
Mapuslanon ba kini sa tanang hingtungdan?
Makapalig-on ba kini sa uban (moresulta sa maayo nga kabubut-on ug mas maayo
nga panaghigalaay)?
Kon kamo naghisgot mahitungod sa laing tawo, kamo ba nagsulti sa samang butang
ngadto kaniya?
Kamo ba nasayud nga ang inyong gipanulti kamatuoran o kamo ba mihukom sa
inyong kaugalingon nga mga konklusyon human makadungog sa mga hungihong?
Kon may butang ka batok sa inyong igsoong lalaki o igsoong babaye, gisulayan ba
ninyo nga makig-uli ngadto kanila sa dili pa kini mahisgutan sa uban?
Gikinahanglan ba gayud nga inyo kining isulti?

HINUMDUMI KINI NGA MGA BERSIKULO:
Kay walay mausa ka pulong sa akong dila, kondili, Oh Jehova, ania karon, ang
tanan hibaloan nimo. (Salmo 139: 4)
... Ug ang pagkakatam-is sa imong mga ngabil nagadugang sa kahibalo.
(Proverbio 16:21)
Ang kasingkasing sa manggialamon nagapahamangno sa iyang baba, ug naga
dugang sa kinaadman sa iyang mga ngabil. (Proverbio 16:23)
Ang tawo may kalipay diha sa pagtubag sa iyang baba; ug ang usa ka pulong
nga gipamulong sa hustong panahon, pagkamaayo kini! (Proverbio 15:23)
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Busa sanglit kay pagatunawon kining tanang mga butang, unsa man ang
pagka- kinahanglan gayud nga magpuyo kamo sa balaan nga kinabuhi ug
pagka- diosnon. (II Pedro 3:11)
Ang usa ka pulong nga maayong pagkagamit sama sa mansanas nga bulawan
diha sa mga linala nga salapi. (Proverbio 25:11)
Bisan kinsa nga magabantay sa iyang baba ug sa iyang dila, magabantay sa
iyang kalag gikan sa mga kasamok. (Proverbio 21:23)
Kadtong nagabantay sa iyang baba nagamatngon sa iyang kinabuhi; apan
kadtong nagawalis sa halapad gayud sa iyang mga ngabil adunay kadautan.
(Proverbio 13: 3)
ANGKONA KINI NGA MGA SAAD:
Pamati; kay ako mamulong sa labing maayo nga mga butang; ug ang pagbungat
sa akong mga ngabil maoy matarung nga mga butang.
Kay ang akong baba magasulti sa kamatuoran; ug ang pagkadautan maoy usa
ka dulumtanan sa akong mga ngabil.
Ang tanang mga pulong sa akong baba mga pagkamatarung man; walay bisan
unsa nga baliko o balit-ad diha kanila. (Proverbio 8: 6-8)
IAMPO KINI NGA MGA PAG-AMPO:
Butangan, O Jehova, ang akong baba; bantayi ang pultahan sa akong mga
ngabil. (Salmo 141: 3)
Itugot nga ang mga pulong sa akong baba, ug ang pagpalandong sa akong
kasingkasing mahimong kahimut-an sa imong mga mata, Oh Jehova, bato ko,
ug mamamawi ko. (Salmo 19:14)
PALIG-ONA KINI NGA KATUYOAN:
Ikaw nagsulay sa akong kasingkasing; ikaw miduaw kanako sa kagabhion;
gisulayan mo ako, ug walay dautan nga hikaplagan mo: AKONG GISAAD NGA
ANG AKONG BABA DILI MAGALAPAS. (Salmo 17: 3)
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INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Unsa ang hilisgutan sa espirituhanong pakiggubat nga gihisgutan niini nga kapitulo?
____________________________________________________________________
3. Ilha ang pipila ka mga paagi nga gusto ni Satanas nga gamiton ang inyong dila sa
pagpildi kaninyo sa espirituhanong pakiggubat.
_____________________________________________________________________
4. Itingob ang espirituhanong pangontra nga mga estratihiya alang sa kadaugan sa pag
kontrolar ni Satanas sa dila.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANGHONG MGA PAGMANIOBRA
Ang mga libro sa Mga Salmo ug Mga Proverbio sa Biblia adunay daghan nga ikasulti mahi
tungod sa dila.
1. Tan-awa ang matag bersikulo nga gilista sa libro sa Mga Proverbio. Isulat ang mga
pagtandi sa tsart. Ang una gihimo alang kaninyo ingon nga panig-ingnan nga sundon.

Reperensya
Sa Mga Proverbio

Maayong Dila

Dautang Dila

10: 6
10:11
10:14
10:20
10:21
10:31
10:32
11: 9
11:11
11:13
12: 6
12:13
12:17
12:18
12:19
12:22
13: 3
14: 3
14: 5
14:25
15: 2
15: 4
15: 7
15:14
15:28
17: 9
19: 1

Mga panalangin

Kapintasan

2. Diha sa Mga Proverbio 6:16-19 adunay listahan sa pito ka mga butang nga gidumtan
sa Dios. Hain niining tulo ka mga butang ang nahimo pinaagi sa dila?
3. Basaha ang mga libro sa Mga Salmo ug Proverbio ug buhata ang mosunod:
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A. Paghimo ug listahan sa tanan nga mga bersikulo nga nagtumong sa sayop nga
paggamit sa dila. Himoa ang inyong listahan sumala sa mosunod nga sumbanan:
Reperensya

Sayop Nga Paggamit Sa Dila

Salmo 5: 9
Salmo 10: 7
(Ipadayon kini nga listahan)

Pag-ulog-ulog
Pagtunglo ug paglimbong

B. Paghimo ug lain nga listahan nga nagpakita sa husto nga paggamit sa dila. Himoa
ang inyong listahan sumala sa mosunod nga sumbanan:
Reperensya

Husto Nga Paggamit Sa Dila

Salmo 19:14
Salmo 34: 1
(Ipadayon kini nga listahan)

Madawat nga mga pulong
Panalangin ug pagdayeg sa Dios sa
kanunay

4. "Kamo dili magpatunghag bakak nga taho" (Exodo 23: 1). Ang pulong "pagpatungha"
niini nga bersikulo nagpasabot nga modawat o mopahayag. Kita dili mamati o mopa
kaylap sa bakak nga mga taho. Ang Filipos 4: 8 nagapakita nga kita maghunahuna
lamang sa maayong mga taho. Ania ang pipila ka mga paagi sa pag-ila kon adunay
nagdala kaninyo sa dautang taho.
ANG DAUTANG TAHO MAOY ...
-Magpatunghag mga pangutana mahitungod sa mga motibo o mga lihok sa ubang mga
kaigsoonan diha sa Ginoo.
-Magpakaulaw sa espirituhanong pagpangulo.
-Hinungdan sa pagkabahinbahin ug panag-away. Kon kita nagkapuliki sa panag-away
tali sa atong kaugalingon, kita dili mahimong agresibong makig-away sa tinuod nga
kaaway, si Satanas.
-Pagtutok kanunay sa negatibo.
ANG DAUTANG TAHO MOTUNGHA GIKAN SA MOTIBO SA ...
-Pagpasigarbo: Sa pagpataas sa ilang kaugalingon, ang tawo nagpaubos sa usa ka
tawo.
-Kasina ug hakog nga pangibog: Ang tawo sa tago nagtinguha kung unsay gisaway sa
uban kanila.
-Pagkasad-an: Ang usa ka tawo magbalhin sa iyang pagkasad-an ngadto sa uban. Siya
mibati nga sad-an sa iyang kaugalingon nga mga sala ug kapakyasan nga nagpunting
sa uban.
-Rebelyon: Ang rebelyosong espiritu nagpunting sa pagpangulo. Basaha ang istorya
ni Absalom sa Biblia. (II Samuel 15) Usa ka paagi sa pag-ila sa dautang taho nga
gidasig sa pagrebelde mao ang pahayag nga gigamit ni Absalom: "Kung ako ang
lider akong buhaton..."
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-Kapaitan: Ang usa ka tawo nasakitan, busa gisakit nila ang uban pinaagi sa ilang mga
pulong.
UNSAON PAG-ILA SA DAUTANG TAHO...
-Ang tawo mosulay una ninyo. Sila tingali mangutana "Unsay inyong gibati mahitu
ngod sa ________? " Sila mosulay sa inyong mga pagbati sa dili pa magpadayon
sa pagtaho sa dautang taho.
-Ang tawo makahimo sa pagkamausisaon. Sila tingali moingon "Kamo dili motoo kun
unsa ang akong nadungong mahitungod sa ___________ o kamo nakadungog na ba
mahitungod sa ___________ " Sila misulay sa pagdani sa inyong pagkamausisahon
sa pagpangutan kon usa ang ilang nahibaloan.
-Sila mangangkon nga nakahibalo sa tinuod nga sugilanon o adunay dalan sa sekreto,
sa sulod nga impormasyon. Kini nag-apela sa inyong garbo. Kamo gusto nga mahi
mong kabahin niining pinili nga grupo nga adunay kahibalo.
-Sila mahimong magtakuban niini ingon nga hangyo alang sa pagtambag. "Ako nag
kinahanglan sa inyong opinyon sa usa ka butang ....", ug unya mopadayon sa pagpa
ambit sa dautan nga taho ubos sa peke nga pagpangita sa espirituhanong tambag.
-Ang dautang taho mahimong ipaambit pinaagi sa usa ka hangyo sa pag-ampo. "Kita
kinahanglan nga mag-ampo alang sa __________tungod kay _________"ug unya sila
magpadayon sa pagpakigbahin kon unsa ang tsismis bahin sa indibiduwal.
-Ang dautang taho sagad gipakigbahin ubos sa peke nga kabalaka. Ako adunay kaba
laka mahitungod kang _________." Kini nagsilbing pasiuna sa dautang taho nga
mosunod.
UNSAON PAGHUNONG SA DAUTANG TAHO...
Pangutan-a ang tawo nga nagdala kaninyo sa taho sa mosunod nga mga pangutana:
- "Nganong gisultihan mo AKO niini?"
- "Diin ninyo nakuha kini nga kasayuran?" (Ang tawo nga naghatag sa dautan nga
taho kasagaran dili gusto nga mosulti kaninyo sa ilang tinubdan.)
- "Nakaadto na ba kamo sa tawo nga inyong gihisgutan sumala sa mga prinsipyo sa
Mateo 18: 15-17"?
- "Inyo na bang gitan-aw ang mga kamatuoran, o gisubli ba ninyo ang istorya?"
- "Mahimo ba nga atong isulti kamo sa dihang atong susihon ang mga kamatuoran
bahin niini?"
- "Sa inyong hunahuna kini ba kwalipikado sa giingon nga atong tutokan sumala sa
Filipos 4: 8?"

O tingali kamo moingon lang ... "Ako dili gusto nga makadungog niini."

236

KAPITULO 17
ANG GUBAT SA IBABAW SA MGA PARIL
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:






Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpasabot kon unsa ang gipasabot sa "espirituhanon nga mga paril."
Pagpasabot kon nganong ang espirituhanon nga mga paril maguba.
Pag-ila sa mga estratihiya nga gigamit ni Satanas sa pag-ataki sa espirituhanong mga
paril.
Pag-ila sa espirituhanong pangontra nga mga estratihiya sa pagsiguro sa kadaugan sa
ibabaw sa mga paril.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Unya mitubag ako kanila, ug miingon kanila: Ang Dios sa langit, siya ang maga
pauswag kanamo; Busa kami nga iyang mga alagad motindog ug magatukod:
apan kamo walay bahin, ni may katungod, ni may handumanan, dinhi sa Jeru
salem.(Nehemias 2:20)
PASIUNA
Ang libro ni Nehemias sa Daang Tugon nag-asoy sa istorya sa gubat sa pagtukod pag-usab sa
mga paril sa Jerusalem nga gilaglag sa kaaway. Ang mga paril mahinungdanong depensa sa
mga ciudad sa karaang Israel. Sila gipanalipdan batok sa pagsulong sa kaaway. Ang natural
nga mga paril sa Jerusalem nagsimbolo sa atong espirituhanon nga mga paril:
... Apan pagatawgon mo ang imong mga kuta nga Kaluwasan ug ang imong mga
ganghaan nga Pagdayeg. (Isaias 60:18)
Ang natural nga mga ganghaan sa Jerusalem nga gihisgutan sa Nehemias 3, ang matag usa
adunay simbolikong kahulogan nga magamit sa inyong espirituhanon nga mga paril:
Ang Ganghaan Sa Carnero nagrepresentar sa buhat sa krus sa inyong kinabuhi, ang pundasyon sa espirituhanong pagtukod: 3: 1; Juan 10:11
Ang Ganghaan Sa Isda nagrepresentar sa kristohanong pagsaksi: 3: 3; Mateo 4:19
Ang Daan Nga Ganghaan nagrepresentar sa karaan nga kinaiya nga nausab ngadto sa bag-o:
3: 6; Roma 6: 1-23
Ang Ganghaan Sa Walog naghisgot sa pag-antus ug pagsulay: 3:13; II Corinto 1: 3-5
Ang Ganghaan Sa Kinalibang nagrepresenta sa mga buhat sa unod nga kinahanglan
pagawagtangon: 3:14; Galacia 5: 16-21
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Ang Ganghaan Sa Tubod nagrepresentar sa buhat sa Balaang Espiritu: 3:15; Juan 7: 37-39
Ang Ganghaan Sa Tubig nagrepresentar sa Pulong sa Dios: 3:26; Juan 4: 10-14
Ang Ganghaan Sa Kabayo nagpaila sa pakiggubat sa magtotoo: 3:28; Efeso 6: 10-17
Ang Ganghaan Sa Sidlakan naghisgot sa paglaum sa magtotoo sa pagbalik ni Jesus:
3:29; Ezequiel 43: 1-2
Ang Ganghaan sa Hammiphkad naghisgot sa pagsusi sa kaugalingon ug sa hukmanan ni
Jesus: 3:31; 1 Mga Taga-Corinto 3: 9-15; II Mga Taga Corinto 5:10
Busa ang inyong espirituhanong mga paril naglakip sa:
-Mga paril sa kaluwasan, mga ganghaan sa pagdayeg
-Ang buhat sa krus sa inyong kinabuhi
-Mga Kristohanong saksi
-Ang daan nga kinaiyahan nga nausab ngadto sa bag-ong kinaiyahan
-Ang pag-antus ug pagsulay
-Pagwagtang sa mga buhat sa unod
-Ang buhat sa Balaang Espiritu
-Ang Pulong sa Dios
-Espirituhanong pakiggubat
-Ang paglaum sa pagbalik ni Jesus
-Pagsusi sa kaugalingon
Kini ang espirituhanong mga paril nga gipunting ni Satanas nga laglagon sa inyong kinabuhi.
Siya gusto nga moguba sa inyong pagdayeg ug Kristohanong pamatuod. Siya gusto nga molaglag sa buhat sa krus, pag-antus, ug Balaang Espiritu sa inyong kinabuhi. Siya misulay sa
pagpugong kaninyo sa pagtuon sa Pulong sa Dios ug sa paglihok sa mga kamatuoran niini. Si
Satanas gusto nga mopildi kaninyo sa espirituhanong pakiggubat, mopugong sa pagsusi sa
kaugalingon, ug paglit-ag kaninyo sa mga buhat sa unod ug sa daan nga makasasalang kinaiyahan. Siya gusto nga molaglag sa inyong paglaum sa pagbalik ni Jesus. Kini ang inyong espi
rituhanong mga paril, ug si Satanas nag-ataki kanila sa mga estratihiya nga susama niadtong
gigamit sa gubat batok sa mga paril sa Jerusalem. Kini nga kapitulo nagpunting sa gubat sa
mga paril sa inyong espirituhanong kinabuhi. Kini migamit sa sugilanon ni Nehemias aron
makabaton ug gamhanang kaamgiran sa espirituhanong pakiggubat.
ANG KAHIMTANG SA JERUSALEM
Sa dili pa ipadayon kini nga leksyon, basaha ang mga kapitulo sa Nehemias l hangtud sa 7:
3. Ang mga kapitulo 1 ug 2 sa Nehemias naghulagway sa kahimtang sa mga paril libot sa
Jerusalem. Sila nagun-ob, nalaglag sa pagsulong sa kaaway, ug ang mga ganghaan gisunog sa
kalayo. Kong walay mga paril ug mga ganghaan, ang ciudad bukas sa pagsulong sa matag
bahin gikan sa mga pwersa sa kaaway. Kon ang inyong espirituhanon nga mga paril madaut,
kamo usab bukas sa pag-ataki sa kaaway.
ANG RASON SA PROBLEMA
Giila ni Nehemias nga ang mga paril nalaglag ug ang ciudad anaa sa kahimtang karon tungod
sa sala. (Nehemias 1: 5-7)
338

Sa dihang ang inyong espirituhanon nga mga paril magun-ob kini tungod usab sa sala. Si Nehemias mibati sa kabug-at sa palas-anon gikan sa Dios sa pagtukod pag-usab sa mga paril sa
Jerusalem aron sa pagpanalipod sa mga lumulupyo. Ang iyang pagpangandam ug plano gihu
lagway sa mga kapitulo l ug 2. Siya ug ang iyang mga mamumuo determinado sa "pagpatin
dog ug pagtukod" sa mga paril (Nehemias 2:18).
MGA ESTRATIHIYA NI SATANAS:
ANG GUBAT IBABAW SA MGA PARIL
Sa dihang si Nehemias determinado nga tukoron pag-usab ang paril sa palibot sa Jerusalem,
siya nakasugat sa kusganon nga pagsupak gikan sa iyang mga kaaway. Sa diha nga kamo
determinado nga motukod pag-usab sa espirituhanon nga mga paril, makaatubang kamo sa
susamang pagsupak gikan sa inyong kaaway, si Satanas. Ang mga estratihiya sa mga kaaway
ni Nehemias susama sa mga estratihiya nga gigamit ni Satanas sa pag-ataki sa mga espirituha
non nga mga paril. Ang pag-ataki gibahin ngadto sa duha ka mga nag-unang mga kategoriya:
panggawas nga mga ataki ug pangsulod nga mga ataki.
PANGGAWAS NGA MGA ATAKI:
Kini nga mga ataki gilunsad sa kaaway gikan sa gawas pinaagi sa uban nga dili kabahin sa
lawas ni Kristo. Ang maong mga ataki naglakip sa:
1. Direktang pagsaway : Nehemias 2:19
Ang mga kaaway mosaway, "Unsa sa inyong hunahuna ang inyong gibuhat?" Sila batok sa
proyektong pagtukod pag-usab ug mosulay sa tanang paagi aron mapugngan kini.
2. Pagyubit ug pagtamay : Nehemias 4: 1-3
Si Nehemias "gipunting sa mga dila." Ang kaaway misulay sa pagpildi kaniya pinaagi sa
pagyubit ug pagtamay sa uban. Si Satanas mogamit sa dila sa uban aron mapugngan ug
mapildi kamo.
3. Bakak nga mga akusasyon : Nehemias 6: 5-7
Ang kaaway miataki kang Nehemias sa personal uban ang bakak nga mga akusasyon. Sila
nag-akusa kaniya ingon nga usa ka rebelde. Si Satanas gitawag nga "ang magsusumbong sa
mga kaigsoonan." Siya migamit sa uban nga moakusar kaninyo ingon man ang pagbutang sa
nagaakusa nga mga hunahuna sa inyong kaisipan.
4. Pagtipas : Nehemias 6: 2
Ang kaaway misulay nga si Nehemias moapil kanila sa panagtigom. Kini nga panagtigom usa
ka taktika sa pagtipas sa pagtawag kang Nehemias gikan sa buhat sa pagtukod pag-usab sa
paril. Ang pagtipas gikan sa mga butang sa Dios ug sa buhat nga iyang gihatag kaninyo nga
pagabuhaton sa gihapon mao ang pangunang pamaagi ni Satanas.
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5. Inila nga impluwensya : Nehemias 6: 2
Ang kaaway miingon nga "kita" magtigom, naningkamot sa pag-impluwensya ni Nehemias
uban sa inila nga opinyon. Ang inila nga opinyon sa kadaghanan nag-ingon nga si Nehemias
rebelde ug ang paril dili matukod. Nagapaningkamot sa pagdala sa mga magtotoo nga mopahi
uyon sa inila nga opinyon, kadaghanan ang modumala, ug ang mga prinsipyo sa kalibutan usa
ka mahinungdanong estratihiya ni Satanas. Ang mini nga propeta nga nag-angkon nga gikan
sa Dios gigamit pa gani sa kaaway sa pag-ataki ni Nehemias (Nehemias 6: 10-13). Ang opinyon sa kadaghanan moingon nga maminaw sa usa ka "propeta sa Dios." Kita gipasidan-an sa
mini nga mga propeta nga mopalayo kanato gikan sa Dios.
6. Pagkompromiso : Nehemias 5: 14-19
Si Nehemias midumili sa pagkompromiso. Siya wala mopahiuyon sa sayop nga estilo sa kina
buhi ug mga prinsipyo nga naglibot kaniya. Ang iyang panultihon mao, "Dili ako, tungod sa
kahadlok sa Dios" (Nehemias 5:15). Si Satanas nagpasiugda sa pagkompromiso. Siya misu
lay sa pagkombinsir sa mga magtotoo nga ang butang maayo tungod kay ang uban nagbuhat
niini o ang ingon nga mga butang dili gayud sayop.
7. Mga hulga ug kahadlok: Nehemias 6: 5-9
Ang kaaway naghimo ug makahahadlok nga mga hulga batok ni Nehemias ug sa iyang mga
mamumuo. Si Satanas nasayud nga ang kahadlok moparalisa apan ang pagtoo magpabaskug
sa mga magtotoo nga mahimong epektibo alang sa Dios. Sa dihang gitanyagan si Nehemias
ug paagi aron makaikyas gikan sa kaaway, siya midumili nga mahadlok ug moatras (Nehe
mias 6: 10-13). Siya wala mopili sa sayon nga paagi. Si Satanas misulay sa mga magtotoo
nga mokalagiw sa atubangan sa pagsupak. Sa diha nga kamo nagadagan kamo naga-atras,
ug sa inyong pag-atras kamo wala makaangkon o maghupot sa espirituhanong baruganan. Sa
diha nga kamo maglakaw pinaagi sa pagtoo kamo makasugat sa pagsupak niadtong naglakaw
pinaagi sa makita.
8. Pakig-away ug pagbabag : Nehemias 4: 8
Ang bukas nga mga taktika sa pakig-away ug pagbabag gigamit usab. Ang kaaway dili
kanunay malinglahon sa iyang mga ataki. Usahay moabot siya dayon sa hawanan aron
makig-away ug makababag.
9. Panagkunsabo : Nehemias 4: 8; 6: 2
Ang panagkunsabo o laraw gihimo sa kaaway batok kang Nehemias. Ang kaaway naglaraw
batok sa inyong kinabuhi usab:
Ang kawatan dili moanhi, kondili aron sa pagpangawat, ug sa pagpatay, ug sa
paglaglag ... (Juan 10:10)
10. Mga pag-ataki sa mahuyang nga panahon : Nehemias 4: 6
Ang pinakadako nga pag-ataki sa kaaway miabot sa dihang katunga na nga natapos ang paril
tungod kay kini usa ka estratihiko (importante) nga panahon.
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Ang kaaway mosulong sa estratihikong mga panahon kung kamo huyang (labing bukas ug
apektado sa iyang mga pag-ataki).
-Ang Propeta nga si Jonas nasubo human sa pinakadako nga kapukawan nga nasinati
(Jonas 3-4).
-Si David nahulog sa sala sa panahon sa dakong kadaugan sa iyang kinabuhi. Hangtud
niadtong panahona sila wala makasinati ug kapildihan sa militar.
-Si Samson nahulog sa sala sa diha nga siya "nagsugod" sa pagluwas sa Israel gikan
sa kamot sa mga Filistehanon.
Sa diha nga kamo mahimong epektibo alang sa Dios, kamo mahuyang sa pag-ataki sa
kaaway. Si Satanas labing nabalaka sa mga nag-uswag sa kalibutan sa espiritu.
PANGSULOD NGA MGA ATAKI:
Ang pangsulod nga mga ataki ni Satanas mao kadtong gihimo gikan sa sulod sa Lawas ni
Kristo. Lakip niini ang:
1. Pagkawalay kadasig : Nehemias 4: 10-11
Ang mga magbubuhat nawad-an ug kadasig nga miresulta sa:
-Pagkawala sa kusog.
-Pagkawala sa panan-awon tungod sa "kadaghan sa basura."
-Pagkawala sa pagsalig
2. Panagsumpaki : Nehemias 5
Ang Nehemias 5 nagbukas sa panagsumpaki taliwala sa katawhan sa Dios. Kung si Satanas
magbahin sa Lawas ni Kristo, siya naghimo kanato nga dili epektibo. Kita nagkapuliki sa
pagpakig-away sa usag usa inay sa pagtukod. Ang sayop nga mga motibo kanunay anaa sa
luyo sa panagsumpaki. Sa Nehemias kapitulo 5 ang sayop nga motibo mao ang kahakog.
3. Huyang nga mga magtotoo : Nehemias 4:12
Ang mga kaaway migamit ug huyang nga mga magbubuhat (simbolo sa mga maluya nga mga
magtotoo sa Lawas ni Kristo) aron mosulay sa pagpildi sa proyekto nga gitukod.
ESPIRITUHANONG PANGONTRA NGA MGA ESTRATIHIYA:
KADAUGAN IBABAW SA PARIL
Ang mosunod nga mga estratihiya gigamit ni Nehemias sa pagtukod pag-usab sa paril sa
Jerusalem. Kamo makagamit sa sama nga estratihiya aron masiguro ang kadaugan sa inyong
espirituhanon nga mga paril:
SUSIHA ANG MGA PARIL:
Sama sa gibuhat ni Nehemias sa natural nga kalibutan, susiha ang mga paril sa inyong espiri
tuhanong kinabuhi. (Nehemias 2) Ang kaaway nakasulod na ba sa inyong personal nga kina
buhi, sa inyong panimalay, sa inyong pakig-ambitay sa simbahan, negosyo ug uban pa?
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Apan ang tagsatagsa magsusi sa iyang kaugalingon ... (I Corinto 11:28)
Sutaa ninyo ang inyong kaugalingon kon anaa ba kamo sa pagtoo; sulayi ang
inyong kaugalingon ... (II Corinto 13: 5)
Hinumdomi nga ang pagsusi sa kaugalingon usa sa simbolikong mga ganghaan sa inyong
paril sa kalibutan sa espiritu. Si Satanas mosulay sa pagpugong kaninyo sa pagsusi sa kauga
lingon tungod kay kini magresulta sa pag-ila sa mga dapit sa inyong kinabuhi diin inyong
gitugotan siya sa pagguba sa mga paril ug pagsulong.
ISUGID ANG INYONG SALA:
Ingon nga si Nehemias, nahibalo nga ang hinungdan sa pagkaguba sa mga paril mao ang
sala. Unya sama sa iyang gihimo (Nehemias 1: 5-7), isugid ang inyong sala ug mangayo ug
pasaylo:
Kong moingon kita, nga kita walay sala, gilimbongan nato ang atong kaugali
ngon, ug ang kamatuoran wala dinhi kanato.
Kong igasugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon, nga
mopasaylo kanato sa atong mga sala, ug mohinlo kanato gikan sa tanang
pagkadili matarung. (I Juan 1: 8-9)
ILHA NGA KAMO DILI MAKATUKOD NGA MAG-INUSARA:
Sa dihang ang mga magbubuhat ni Nehemias miingon, "Kami sa among kaugalingon dili
makahimo sa pagtukod sa mga paril," usa kini ka tinuod nga pahayag. Pinaagi sa ilang
kaugalingon dili sila makahimo. Sila nagkinahanglan sa gahum sa Dios aron masangkapan
sila alang sa buluhaton ... Mao usab kamo!
TINDOG UG PAGTUKOD:
Ingon kang Nehemias, kamo determinado nga mobangon ug magtukod pag-usab sa inyong
espirituhanon nga mga paril:
Unya mitubag ako kanila, ug miingon kanila: Ang Dios sa langit, siya ang maga
pauswag kanato; busa kita nga iyang mga alagad motindog ug magtukod: apan
kamo walay bahin, ni may katungod, ni may handumanan, dinhi sa Jerusalem.
(Nehemias 2:20)
Pangandam ... Kamo moatubang ug pagsupak gikan sa kaaway.
AYAW PAGTIPAS:
Si Nehemias midumili sa pagtipas pinaagi sa mga taktika sa kaaway (Nehemias 6: 2-3).
Ayaw tugoti nga ang kaaway magpatipas o magpasimang kaninyo gikan sa pagtukod pagusab sa inyong espirituhanon nga mga paril.
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AYAW PAGKALINGA SA "OPINYON SA KADAGHANAN":
Ang inila nga opinyon sa kadaghanan mao nga si Nehemias rebelde (Nehemias 2:19). Ang
opinyon sa kadaghanan nga ang mga paril dili matukod nga husto o tukma (Nehemias 4:3).
Si Nehemias wala malinga sa opinion sa kadaghanan. Inay nga mouyon sa opinyon sa kadag
hanan, si Nehemias naghatag ug ehemplo. Siya miingon, "Dili ako, tungod sa kahadlok sa
Dios" (Nehemias 5: 14-19.) Kamo mahimong panig-ingnan sa espirituhanong pakiggubat.
Ayaw pag-apil sa kadaghanan nga miingon ang kadaugan dili mahimo.
ILHA ANG KAAWAY UG ANG IYANG MGA ESTRATIHIIYA:
Si Nehemias nakaila sa kaaway ug sa iyang mga estratihiya. Siya nakadiskobre nga ang kaaway nagplano sa kalit nga pag-ataki (Nehemias 4: 8 ug 11). Kamo kinahanglan makaila sa
inyong espirituhanong kaaway ug sa iyang mga estratihiya aron mahimong epektibo sa espi
rituhanong pakiggubat. Kini makatabang kaninyo nga maandam alang sa mga ataki nga
kalit. Hibaloi nga ang kaaway nakigkunsabo batok kaninyo aron sa pagpatay, pagpangawat,
ug paglaglag apan amgoha nga ang Dios adunay labaw nga gahum ug gusto nga mohatag
kaninyo sa kinabuhi nga mas madagayaon (Juan 10:10).
PAGPALAMBO UG ESPIRITUHANONG PANGONTRA NGA MGA ESTRATIHI
YA:
Si Nehemias mipalambo ug estratihiya nga pangontra sa dihang nadungog niya ang plano sa
kaaway nga moataki. Siya nagpahimutang sa pipila ka mga trabahante ingon nga gwardya
aron bantayan ang kaaway. Ang matag magbubuhat nagtukod sa paril apan usab adunay
iyang espada ug andam nga makig-away (Nehemias 4: 13-18). Ang sinyasan gipahimutang
(usa ka bugyong sa trumpeta) aron sa pagpahibalo sa mga manggugubat sa pagsulong.
Tungod kay sila andam sa pagpakig-away ug nasayud sa estratihiya sa kaaway, ilang napug
ngan ang pagsulong. Sila nasayud nga kung sila makiggubat sa kaaway, ang Dios makigaway alang kanila:
... Ang atong Dios makig-away alang kanato. (Nehemias 4:20)
Kon inyong mapalambo ang husto nga espirituhanong pangontra nga mga estratihiya, kamo
makahimo sa pagpugong sa daghang pagsulong sa kaaway sa inyong kinabuhi. Sa diha nga
si Satanas manglungkab ug mosulong, kamo makasiguro nga ang Dios makig-away alang
kaninyo!
ATUBANGA ANG KAAWAY:
Sa diha nga si Nehemias gitanyagan ug salipdanan gikan sa kaaway, siya mibalibad. Ug siya
miingon, "Ang tawo kaha nga ingon kanako mokalagiw?"(Nehemias 6:11). Si Nehemias miatubang sa kaaway sa gahum sa Dios. Sa diha nga ang kaaway maghulga kaninyo, ayaw pagka
lagiw o paglakaw sa sayon nga agianan o ang inyong espirituhanon nga mga paril dili gayud
masigurado. Sa dihang ang sulodnon nga panagsumpaki ug pagkaluya motungha ug ang kaaway mamuhat sa maluya nga mga magtotoo, si Nehemias wala mobaliwala sa mga ataki. Siya
miatubang ug mibuntog kanila.
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PANALIPDI ANG INYONG PARIL SA MAKUYAW NGA PANAHON:
Sa sugilanon ni Nehemias, ang pinakadako nga pag-ataki sa kaaway miabot sa dihang nata
pos na ang katunga sa paril. Sa diha nga kamo magsugod sa pagtukod sa kalibutan sa espiritu,
sa diha nga kamo mosulod sa panggubatan sa epektibo nga espirituhanong pakiggubat, pagandam. Usa kini ka makuyaw nga panahon. Kamo gipunting sa mga pag-ataki ni Satanas.
TUKORA ANG PARIL:
Ang tubag ni Nehemias sa direkta nga pagsaway, pagtamay, pagyubit, bakak nga mga akusa
syon, mga hulga, ug kahadlok, mao lamang ang yano nga pagpadayon sa pagtukod sa paril:
Busa kami naghago sa buhat: ug ang katunga kanila nanagdala sa mga bangkaw
sukad sa pagkabanagbanag sa kabuntagon hangtud sa pagsubang sa mga bitoon.
(Nehemias 4:21)
Si Nehemias nagpabilin sa buluhaton. Siya wala mohunong sa pagtukod:
Busa ang kuta nahuman sa ikakaluhaan ug lima ka adlaw sa bulan sa Elul, sa
kalim-an ug duha ka adlaw. (Nehemias 6:15)
Si Nehemias mibuhat niini sa mubo nga panahon ang giingon sa kaaway nga dili mahuman.
Kon ang mga paril mahugno sa palibot sa inyong kinabuhi, ang kaaway moingon kaninyo
nga ang buluhaton walay paglaum. Apan, uban sa tabang sa Dios, kamo makahimo sa pagtukod pag-usab sa paril. Uban sa iyang kusog kamo dili magdugay sa pagbuhat sa ingon:
Ako makahimo sa tanang butang pinaagi kang Kristo nga nagapalig-on kanako.
(Filipos 4:13)
Sa dihang ang kaaway moataki sa inyong espirituhanon nga proyekto sa pagtukod ayaw pag
hunong! Padayon sa pagtukod sa inyong espirituhanong mga paril.
PAGBUTANG UG BANTAY:
Sa dihang natapos na ni Nehemias ang pagtukod pag-usab sa mga paril palibot sa Jerusalem,
siya nagbutang ug gwardya aron sa pagbantay sa mga paril ug mga ganghaan sa ciudad
(Nehemias 7: 1-3). Pagbutang ug bantay sa inyong espirituhanong mga paril. Pag-alerto
kanunay alang sa mga pag-ataki sa kaaway.
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INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Unsa ang gipasabot sa atong espirituhanon nga mga paril?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Ngano nga ang mga paril sa Jerusalem nalaglag (ang samang rason nga ang mga paril
sa espirituhanon nalaglag)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.

Ilista ang mga estratihiya nga gigamit ni Satanas sa gubat ibabaw sa espirituhanon
nga mga paril.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.

Ilista ang espirituhanong pangontra nga mga estrtihiya nga nagpasalig sa kadaugan sa
ibabaw sa paril.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Aduna bay espirituhanong mga paril sa inyong kinabuhi nga nalaglag sa kaaway ?
Susiha ang inyong "espirituhanong mga paril" nga naglakip sa ...
-Mga paril sa kaluwasan, mga ganghaan sa pagdayeg
-Ang buhat sa krus sa inyong kinabuhi
-Mga Kristohanong pamatuod
-Ang daan nga kinaiyahan nga nausab ngadto sa bag-ong kinaiyahan
-Ang pag-antus ug pagsulay
-Pagwagtang sa mga buhat sa unod
-Ang buhat sa Balaang Espiritu
-Ang Pulong sa Dios
-Espirituhanong pakiggubat
-Ang paglaum sa pagbalik ni Jesus
-Pagsusi sa kaugalingon
2. Ang mga magtotoo kasagarang napildi sa espirituhanong pakiggubat tungod sa
kakulang sa igong espirituhanong pagpangandam. Tun-i kon giunsa pag-andam ni
Nehemias ang iyang kaugalingon sa wala ang pagtukod pag-usab sa paril ug sa pagatubang sa kaaway:
-Siya nakakita sa mga kahimtang nga ingon niini: Kapitulo l-2
-Siya nakaila sa gamut sa problema nga mao ang sala ug misugid sa iyang bahin sa
niini: Nehemias 1: 5-7
-Siya nagpuasa, naghilak, nagbangotan, ug nag-ampo: Nehemias 1: 4
-Siya nangandam ug husto sa wala pa nagasugod ang buluhaton ug naga-atubang sa
kaaway: Mga kapitulo l ug 2
-Siya adunay estratihiya sa pagtukod pag-usab: Kapitulo 3
3. Andam na ba mo sa pagtukod pag-usab sa inyong espirituhanong mga paril? Ribyuha
ug ipadapat ang mga estratihiya nga nakat-onan niini nga leksyon.
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KAPITULO 18
MGA GUBAT SA ESTRATIHIKONG TERITORYO
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:










Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa mga estratihiya ni Satanas batok sa pisikal nga lawas.
Pagtingob sa espirituhanong pangontra nga mga estratihiya alang sa kadaugan sa
pisikal nga lawas.
Pagpatin-aw sa mga estratihiya ni Satanas nga gigamit sa tawhanong personalidad sa
gubat batok sa mga magtotoo.
Pagtingob sa pangontra nga mga estratehiya alang sa kadaugan batok sa tawhanong
personalidad nga nakiggubat batok sa mga magtotoo.
Pag-ila sa mga estratihiya ni Satanas batok sa pamilya.
Pagtingob sa espirituhanong pangontra nga mga estratihiya alang sa kadaugan diha sa
pamilya.
Pag-ila sa mga estratihiya ni Satanas sa pinansyal ug materyal nga hawanan.
Pagtingob sa espirituhanong pangontra nga mga estratihiya alang sa kadaugan sa
pinansyal ug materyal nga hawanan.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Ang kawatan dili moanhi, kondili aron sa pagpangawat, ug sa pagpatay, ug sa
paglaglag; ako mianhi aron sila makabaton ug kinabuhi, ug sa pagbaton niini
sa madagayaon gayud. (Juan 10:10)
PASIUNA
Ang mga naunang mga kapitulo nagtutok sa mga dagkong pag-ataki sa kaaway sa hunahuna,
dila, inyong espirituhanong mga paril, ug ang gubat sa kalibutan ug ang unod. Kini nga kapi
tulo nagpadayon sa pagtuon sa partikular nga mga puntirya sa kaaway nga nagtumong sa mga
estratihikong teritoryo sa pisikal nga lawas, pamilya, panalapi, ug pag-ataki pinaagi sa tawha
nong personalidad.
MGA ESTRATIHIYA NI SATANAS:
PISIKAL NGA MGA ATAKI
Ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo:
Wala ba kamo masayud nga kamo templo sa Dios, ug ang Espiritu sa Dios naga
puyo diha kaninyo?
Kon adunay tawo nga magalaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios;
kay ang templo sa Dios balaan, ug kanang temploha mao kamo.
(I Corinto 3:16-17)
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Tungod kay ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu sa Dios, kini giataki ni Satanas
pinaagi sa:
SAKIT:
Ang sakit anaa sa kalibutan tungod sa orihinal nga sala ni Adan ug Eva. Bisan pa ang tanan
nga sakit anaa sa kalibutan tungod sa sala, wala kini magpasabot nga ang tanan nga nag-antus
masakiton tungod sa ilang kaugalingong sala.
Ang Biblia nagpakita sa nagkalainlaing hinungdan sa sakit. Ang una, ug tingali labing klaro,
mao ang sakit nga gipahinabo ni Satanas. Si Satanas misulay sa pagsakit sa lawas ingon nga
siya misulay sa pagsakit sa kalag ug espiritu. Ang inyong lawas dili makalingkawas sa iyang
mga pag-ataki sama sa inyong espiritu nga nawad-an sa paglaum, nasilotan, ug uban pa.
Apan ang sakit mahimo usab nga gamiton ingon nga pagbadlong aron sa pag-atubang sa sala.
Pananglitan, tan-awa ang istorya ni Miriam sa Numeros 12.
Diha sa usa ka pagpang-ayo nga gihimo ni Jesus atol sa iyang yutan-ong pangalagad siya
miingon ngadto sa nakadawat:
... Ania karon, maayo na ikaw, ayaw na pagpakasala, aron dili mahitabo kanimo
ang labi pang mangil-ad nga mga butang. (Juan 5:14)
Ang sakit niining tawhana dayag nga resulta sa sala. Sa laing kaso, si Jesus nagpatin-aw nga
ang sakit dili resulta sa sala apan alang sa himaya sa Dios:
Ug sa pag-agi ni Jesus, iyang nakita ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang
pagkatawo.
Ug gipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga nanag-ingon, "Rabi, kinsa ang
nakasala, kini bang tawhana o ang iya bang mga ginikanan, nga natawo man
siyang buta?"
Si Jesus mitubag: Bisan kini siya wala makasala, bisan ang iyang mga ginikanan,
kondili aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. (Juan 9: 1-3)
Ang sakit nga alang sa himaya sa Dios mao ang usa nga gipahinabo ni Satanas apan gigamit
sa Dios alang sa iyang himaya sa dihang ang pisikal nga kaayohan moabot pinaagi sa pag-am
po. Kini nga matang sa sakit usa ka direkta nga pisikal nga pag-ataki ni Satanas. Sa dihang
ang pangontra nga mga estratihiya alang sa kadaugan gipadapat, kini nga pisikal nga pagataki sa tinuod makahatag ug himaya sa Dios.
Ang tanan nga sakit dili tungod sa sala o ni Satanas o ingon nga pagkastigo. Ang sakit mahi
mong resulta gikan sa paglapas sa mga balaod sa kinaiyahan. Pananglitan, kamo masakit
tungod kay kamo dili mokaon sa husto o tingali inyong nabali ang inyong bitiis kon kamo
miambak gikan sa tumoy sa punoan sa lubi. Ang inyong pagsulay sa pagsupak sa mga balaod
sa kinaiyahan usa ka dili direkta nga pag-ataki ni Satanas sa inyong lawas. Siya motintal kaninyo nga mokaon nga dili husto ug dili moatiman sa inyong lawas tungod kay siya nasayud
nga kini moresulta sa balatian nga makababag sa inyong pagka-epektibo sa Dios.
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KAHAGO:
Si Satanas usab moataki sa lawas pinaagi sa kakapoy nga resulta sa pagkapuliki o pagtrabaho
nga hago kaayo. Sa diha nga kamo gikapoy kaayo sa pisikal, si Satanas nagpahimulos ug nag
lunsad sa espirituhanon nga mga pag-ataki. Si Satanas miduol kang Jesus sa dihang gikapoy
siya gikan sa 40 ka adlaw nga pagpuasa (Mateo 4: 2). Sa dihang si Elias gikapoy gikan sa
dakong espirituhanong pagpahimulos siya naluya pag-ayo nga gusto na niyang mamatay
(I Mga Hari 19: 4).
KAMATAYON:
Bisan pa ang pisikal nga kamatayon moabot sa tanang mga tawo hangtud sa pagbalik ni Gino
ong Jesu Kristo, si Satanas mosulay sa pagpahinabo sa ahat nga kamatayon. Siya motintal sa
mga tawo nga maghikog. Siya mohimo usab kaninyo nga mahadlokon sa sakit o mga aksi
dente nga moresulta sa kamatayon.
PAG-ABUSO:
Si Satanas mitintal usab sa mga tawo sa pag-abusar sa ilang pisikal nga mga lawas pinaagi sa
paghimo sa mga makahilong mga butang sama sa mga druga ug alkoholikong ilimnon. Siya
nasayud nga ang maong makahilong mga butang moresulta sa sakit, kadaut sa panghunahuna,
ug kamatayon.
ESPIRITUHANONG PANGONTRA NGA MGA ESTRATIHIYA:
KADAUGAN BATOK SA PISIKAL NGA MGA ATAKI
Sa dihang kamo masakit, pangitaa ang Ginoo sa pagtino sa hinungdan sa inyong sakit. Kamo
ba nakalapas sa natural nga balaod nga miresulta sa inyong sakit? Pananglitan, nagkaon ba
kamo nga dili husto o nag-inom ug dili maayo nga tubig? Kamo ba nag-abusar sa inyong
lawas pinaagi sa pagbutang ug makahilong mga butang sama sa aso sa sigarilyo sa inyong
sistema?
Kon kamo nakalapas sa mga balaod sa kinaiyahan, ang Dios moayo gihapon kaninyo. Apan
kamo mogamit sa dugang kaalam sa umaabot. Hinumdomi nga ang inyong lawas mao ang
templo sa Balaang Espiritu sa Dios. Hunonga sa paglapas sa mga balaod sa kinaiyahan ug
mas atimana ang inyong lawas. Importante usab kini nga hinumduman kung adunay kaka
poy. Si Jesus mitawag sa iyang mga tinun-an sa pagpahulay sa dihang sila gikapoy gikan sa
ilang puliki nga pagministeryo (Marcos 6:31).
Sa dihang si Elias gikapoy ug naguol, mipahulay siya ilalum sa kahoy ug gipadala sa Dios
ang usa ka anghel ngadto kaniya nga may pisikal nga pagkaon. Si Elias naghulat hangtud nga
nakadawat siya ug bag-ong paghikap gikan sa Dios ug ang iyang pisikal nga kalig-on nabag-o
sa wala pa magsugod sa bag-ong mga hagit sa ministeryo (I Mga Hari 19: 4-8).
Kung ang sakit nga resulta ingon nga pagkastigo alang sa sala wala kini gipahinabo ni Sata
nas ug ang pagbugkos sa gahum sa kaaway dili makahatag ug kaayohan. Ang paghinulsol
lamang ug ang pagbalik ngadto sa Dios ang magdala ug kahupayan:
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Umari kamo, ug mamalik kita kang Jehova; kay gipikas kita niya, ug kita paga
ayohon niya; gisamaran kita niya ug iya kaming pagabugkuson. (Oseas 6: 1)
Kay pahiulian ko ikaw sa kaayo sa imong panglawas, ug ayohon ko ang imong
mga samad ... (Jeremias 30:17)
... Kong ikaw sa masingkamuton magpatalinghug sa tingog ni Jehova nga
imong Dios, ug magabuhat sa matarung diha sa iyang mga mata, ug magapata
linghug sa iyang mga sugo, ug magatuman sa tanan niyang mga lagda, walay
bisan unsang sakita sa mga gipadala ko sa mga Ehiptohanon , nga igapadala ko
kanimo; kay ako mao si Jehova nga magaayo kanimo. (Exodo 15:26)
Nga mao ang nagapasaylo sa tanan mong kasal-anan; nga mao ang nagaayo sa
tanan mong mga balatian. (Salmo 103: 3)
Bahin sa pisikal nga mga pag-ataki nga gihimo ni Satanas importante nga mahinumduman
nga ingon nga magtotoo, ang Dios ang nagakontrolar sa inyong kinabuhi. Si Satanas dili
makatandog kaninyo sa pisikal nga paagi ni magkuha sa inyong kinabuhi nga walay kahibalo
ang Dios. Basaha ang Job kapitulo 1 ug 2 nga nagpamatuod niini nga mga kamatuoran. Ang
gahum sa Dios mas labaw kay sa iya ni Satanas. Ang Dios nga naghimo sa lawas sa tawo adu
nay gahum sa pag-ayo sa maong lawas. Kuhaa kini nga mga saad alang sa pagpang-ayo sa
dihang makasinati kamo ug pisikal nga pag-ataki gikan kang Satanas:
Apan kaninyo nga nahadlok sa akong ngalan, ang Adlaw sa pagkamatarung
mosubang nga adunay kaayohan sa iyang mga pako ... (Malaquias 4: 2)
Nga siya sa iyang kaugalingon mao ang nagdala sa atong mga sala sa iyang
kaugalingong lawas ibabaw sa kahoy, aron kita, nga namatay ngadto sa sala
mabuhi ngadto sa pagkamatarung; pinaagi sa iyang mga labod kamo nangaayo.
(I Pedro 2:24)
Apan siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan, siya napangos alang sa
atong mga kasal-anan; ang silot sa atong pakigdait anaa kaniya, ug tungod sa
iyang mga labod kita nangaayo. (Isaias 53: 5)
Hinigugma, ginaampo ko nga magamauswagon unta ikaw sa tanang butang ug
may maayong panglawas, maingon nga nagauswag ang imong kalag.
(III Juan 1: 2)
Sa diha nga si Satanas moataki kaninyo sa pisikal, tawga ang mga pag-ampo sa uban nga mga
magtotoo, lakip ang mga anciano sa iglesia ug kadtong adunay espirituhanon nga gasa sa pag
pang-ayo:
... Ngadto sa lain ang mga gasa sa pagpang-ayo pinaagi sa mao ra nga Espiritu.
(I Mga Taga Corinto 12: 9)
Ug gibutang sa Dios ang pipila diha sa iglesia ... dayon mga gasa sa pagpang-ayo
...(I Mga Taga Corinto 12:28)
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Nagmasakiton ba ang uban kaninyo? Tawgon niya ang mga anciano sa iglesia;
ug mag-ampo sila alang kaniya, nga hidhiran siya sa lana tungod sa ngalan sa
Ginoo:
Ug ang pag-ampo sa pagtoo magaluwas kaniya nga nagmasakiton, ug ang Ginoo
magabangon kaniya; ug kong nakasala siya, pagapasayloon siya.
(Santiago 5: 14-15)
Ang pisikal nga kamatayon kabahin sa proseso sa kinabuhi hangtud sa katapusan sa panahon
sumala sa atong nahibaloan. Kini dili angay kahadlokan sa mga magtotoo, kay kita adunay
saad sa kinabuhing dayon:
Oh kamatayon, hain na ang imong udyong? O lubnganan, hain ang imong
kadaugan? (I Mga Taga Corinto 15:55)
Kita may maayong pagsalig, nagaingon ako, ug kami andam sa pagbiya sa lawas,
ug mopuyo uban sa Ginoo. (II Corinto 5: 8)
Si Satanas dili makakuha sa kinabuhi sa magtotoo sa wala pa ang gitakda nga panahon alang
sa iyang kamatayon, ingon sa gihulagway sa sugilanon ni Job. Hinonoa, ang Dios wala mowakli sa kabubut-on sa tawo. Kung ang usa ka tawo gitintal ni Satanas nga maghikog ug motugyan sa maong tintasyon, ang Dios dili mowakli sa buhat sa iyang kabubut-on.
MGA ESTRATIHIYA NI SATANAS:
MGA ATAKI PINAAGI SA TAWHANONG MGA PERSONALIDAD
Ang laing paagi nga giataki kamo ni Satanas mao ang pinaagi sa tawhanong mga personali
dad. Si Satanas makagamit sa mga tawo sa inyong palibot sa pagsulong kaninyo sa espiritu
wal. Ang pag-ataki mahimong magagikan sa pamilya, mga higala, mga kaaway, kauban sa
negosyo, o bisan mga estranghero. Ang tawhanong mga personalidad mahimo nga magtaku
ban isip "mga anghel sa kahayag," mga apostoles, ug mga ministro sa pagkamatarung. Apan
si Satanas ang namuhat pinaagi kanila:
Kay kana sila mga bakakon nga mga apostoles, mga mamumuno nga malimbo
ngon, nga nanagpakaapostoles ni Kristo.
Ug dili katingad-an kay bisan ngani si Satanas nagapakamanolonda sa kahayag.
Busa dili dakong butang kon ang iyang mga ministro usab magapakaministro sa
pagkamatarung. kansang katapusan mahiangay sa ilang mga buhat.
(II Corinto 11: 13-15)
Ang estratihiya sa pagbalhin sa mga espiritu nasakop na sa miaging kapitulo. Apan si Satanas
usab adunay lain nga mga paagi sa paggamit sa tawhanong personalidad. Si Satanas mogamit
sa mga tawo aron hatagan kamo ug sayop nga tambag. Basaha ang libro ni Job ug matikdi
ang sayop nga tambag nga gihatag sa iyang mga higala ug sa iyang asawa. Ang propesiya usa
sa mga gasa sa Balaang Espiritu, apan si Satanas usab adunay iyang mga propeta. Ang perso
nal nga mga panagna pinaagi sa tawhanong personalidad dili kanunay nga dinasig sa Dios.
Tun-i ang makalilisang nga panig-ingnan niini sa I Mga Hari 13.
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Ang mga ataki ni Satanas moabot pinaagi sa gikasaligan nga mga higala ingon man mga
kaaway o dili mga magtotoo:
Kay dili usa ka kaaway ang mitamay kanako; nan makahimo unta ako sa pagantus niini; ni ang nagadumot kanako ang nagpadako sa iyang kaugalingon
batok kanako; nan, motago unta ako gikan sa iyang kaugalingon;
Kondili kadto mao ikaw, usa ka tawo nga sama kanako, akong kauban, ug akong
suod nga abyan.
Matam-is ang atong panag-usa sa pagtinambagay; sa balay sa Dios nanlakaw
kita kuyog sa panon. (Salmo 55: 12-14)
Si Satanas migamit ug tawhanong mga personalidad sa paghimaya ug pagtintal kaninyo aron
sa pagkuha sa himaya sa Dios alang sa iyang kaugalingon:
Ug ang katawhan nanagsinggit: Tingog sa Dios, ug dili iya sa tawo.
Ug dihadiha gihampak siya sa usa ka manolonda sa Ginoo tungod kay wala niya
ihatag ang himaya sa Dios; ug gikaon siya sa mga ulod, ug gihunos ang iyang
kinabuhi. (Mga Buhat 12: 22-23)
Ang mga tawo gigamit ni Satanas aron kamo mahisalaag gikan sa plano sa Dios alang sa
inyong kinabuhi. Basaha kon giunsa si Pedro paggamit ni Satanas aron atakihon si Jesus
niining paagiha (Marcos 8: 31-33). Si Satanas mosulay sa pagpatan-aw kaninyo ngadto sa
uban imbis nga sa Dios. Si Pedro nalinga sa plano sa Dios pinaagi sa pagpakabana sa iyang
giplano alang kang Juan (Juan 21: 20-23).
Si Satanas motintal kaninyo sa "pakig-indigay" nga usa ka buhat sa unod (Mga Taga Galacia
5: 19-21). Ang mga pakig-indigay naningkamot sa pagsundog, pagpatas, o paglabaw sa uban,
sa pagkopya, pagpakig-atbang, o pagpakigkompetensya kanila. Hangtud nga kamo puliki sa
paghimo niini, kamo dili mosunod sa sumbanan sa pagpangalagad sa Dios alang sa inyong
kaugalingong kinabuhi.
Si Satanas mogamit sa mga tawo sa paglimbong kaninyo. Basaha kung giunsa kini pagkahita
bo kang Josue (Josue 9). Ang mga tawo mobiya kaninyo (II Timoteo 4: 16-17; Mga Buhat
15: 37-38; Juan 6:66). Si Satanas mosulay sa pagbabag sa inyong espirituhanon nga mga
katuyoan nga may kalabutan sa uban (I Mga Taga Tesalonica 2:18), ug maoy hinungdan sa
kalibog ug dili pagkauyon (I Corinto 14:33; Santiago 3:16). Si Satanas mogamit usab sa uban
nga makaapekto sa mga kahimtang sa inyong kinabuhi. Basaha kung giunsa kini pagkahitabo
kang Jose sa Genesis kapitulo 37 ug 39.
ESPIRITUHANONG PANGONTRA NGA MGA ESTTRATIHIYA:
KADAUGAN IBABAW SA TAWHANONG MGA PERSONALIDAD
Sa miaging kapitulo mahitungod sa pagbalhin sa mga espiritu ang kamahinungdanon sa maampingon nga pagpili sa mga higala ug mga kaubanan gihatagan ug gibug-aton. Kini mahi
nungdanong pangontra nga estratihiya sa pagbaton sa kadaugan batok sa mga pag-ataki ni
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Satanas nga gilunsad pinaagi sa uban. Ang maampingon nga pagpili sa suod nga mga kauba
nan magwagtang sa daghang pagpanglimbong, pagbiya, dili pagsinabtanay, sayop nga tambag, ug pagbabag sa pag-uswag sa espirituhanon. Apan aduna pay duha ka ubang mahinung
danong pangontra nga mga estratehiya nga nagdala sa kadaugan batok sa mga tawhanong
personalidad
Una: Sunda ang Dios kay sa tawo.
Ug si Pedro ug ang mga apostoles mitubag nga nag-ingon, "Kinahanglan magsu
got kami Dios labi pa kay sa mga tawo. (Mga Buhat 5:29)
Ikaduha: Sunda lamang ang uban samtang nagsunod sila sa Dios.
Magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako nagamaawaton kang Kristo.
(I Corinto 11: 1)
Busa magmaawaton kamo sa Dios ... (Efeso 5: 1)
Ayaw pagdawat sa tambag o mga panagna gikan kang bisan kinsa kung wala sila mouyon sa
sinulat nga Pulong sa Dios. Ayaw pagdayeg o pagsunod sa pagpangulo sa mga tawo kansang
mga kinabuhi wala mahiuyon sa Pulong sa Dios. Ilha nga magmalampuson lamang kamo bas
ta kamo nagsunod sa plano sa Dios alang sa inyong kinabuhi. Kamo dili magmalampuson sa
pagsundog sa uban. Kamo kinahanglan dili motipas pinaagi niadtong anaa sa inyong palibot.
Kamo mosalig sa pinadayag, dili sa pagsundog.
Bisan kadtong naglibot kaninyo mahimong magmaniobra sa mga kahimtang nga makaapektar
kaninyo, hinumdomi nga ang Dios nagakontrolar gihapon. Bisan si Jose nakasinati sa ingon
nga pag-ataki sa tawhanong mga personalidad, ang Dios naghimo niini alang sa iyang kaayo
han:
Busa karon dili ikaw ang nagpadala kanako dinhi, apan ang Dios ...
(Genesis 45: 8)
Ug mahitungod kaninyo gihunahuna ninyo ang dautan batok kanako; apan tuyo
sa Dios alang sa kaayohan, sa ginatan-aw nato karon, nga mao ang pagluwas nga
mabuhi ang daghang mga katawhan. (Genesis 50:20)
MGA ESTRATIHIIYA NI SATANAS:
MGA ATAKI SA PAMILYA
Ang pamilya mao ang pangunang yunit sa katilingban nga gitukod sa Dios sa sinugdanan sa
kalibutan sa diha nga una niyang gibuhat ang tawo. Ang Dios kanunay naghatag ug gibugaton sa pamilya. Siya nagtukod sa usa ka nasud sa piniling katawhan gikan sa pamilya sa usa
ka tawo, si Abraham. Siya nagpili sa pisikal nga pakighiusa sa usa ka lalaki ug sa iyang asawa aron sa paghulagway sa espirituhanong panaghiusa tali ni Kristo ug sa iglesia. Sa tibook
Kasulatan, gihatagan ug gibug-aton sa Dios ang kaimportante sa pamilya sa iyang plano sa
kapanahonan.
Ang pamilya mao ang pangunang estruktura diin ang tanan nga mga estruktura nagagikan.
Ang mga lider sa gobyerno ug relihiyon gipadako sa mga pamilya.
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Ang mga komunidad ug mga nasud naglangkob sa daghang mga pamilya nga gihugpong.
Tungod sa kaimportante niining pangunang yunit sa katilingban, ang pamilya gipunting sa
pag-ataki ni Satanas.
Si Satanas miataki sa panaghiusa tali sa lalaki ug sa iyang asawa. Siya naningkamot sa pag
himo ug sayop nga relasyon sa sekso nga mosangpot sa sala (I Corinto 7: 5). Gipangulohan
niya ang mga lalaki ug mga babaye sa pagpakasala (Mga Taga Galacia 5:19). Siya naningka
mot nga makabaton ug kaparis nga makaimpluwensya sa usa nga mobiya sa Dios (Job 2). Si
Satanas nagpasiugda sa pagkabahin sa panimalay. Kini maggikan sa mga argumento hangtud
sa diborsyo. Si Satanas naningkamot sa pagdala sa dibisyon tungod kay siya nasayud ....
... Ang matag gingharian nga nabahin batok sa iyang kaugalingon malaglag; ug
ang matag ciudad o balay nga nabahin batok sa iyang kaugalingon dili makaba
rug. (Mateo 12:25)
Kung si Satanas makahimo sa pagbahin ug paglaglag sa mga panimalay sa usa ka nasud, sa
katapusan siya makalaglag sa nasud mismo.
Ang Dios nagtukod ug han-ay sa pagkasunod-sunod diha sa panimalay. Ang lalaki mao ang
mahimong pangulo sa panimalay ug higugmaon ang iyang asawa. Ang asawa mosunod sa
iyang pagpangulo ug ang mga anak kinahanglan nga magpasakop sa ilang mga ginikanan
(I Corinto 7; Efeso 5: 1-6: 1). Si Satanas nagpunting sa lalaki sa panimalay ug gitintal siya sa
paglihok sa dili mahigugmaon nga paagi. Kini moresulta sa pagkawala sa respeto ug pagka
masulundon sa asawa ug mga anak. Si Satanas mitintal sa asawa sa pagrebelde batok sa bana.
Si Satanas nagpunting sa mga bata sa usa ka panimalay. Siya nagmugna sa kahimtang nga
walay disiplina nga miresulta sa pagrebelde. Basaha ang istorya sa mga anak ni Eli sa I Samuel 2 ug sa anak ni David nga si Absalom, sa II Samuel 13-19.
Si Jesus nagpasidan-an sa pag-ataki sa kaaway diha sa panimalay:
Kay sukad karon adunay lima sulod sa usa ka balay nga mabahin, ang totolo
batok sa duha, ug ang duha batok sa totolo.
Ang amahan mabahin batok sa anak nga lalaki, ug ang anak nga lalaki batok sa
amahan; ang inahan batok sa anak nga babaye, ug ang anak nga babaye batok
sa inahan; ug ang ugangan nga babaye batok sa iyang umagad nga babaye, ug
ang umagad nga babaye batok sa iyang ugangang babaye. (Lucas 12: 52-53)
ESPIRITUHANONG PANGONTRA NGA MGA ESTRATIHIYA:
KADAUGAN DIHA SA PANIMALAY
Daghang mga suliran sa yunit sa pamilya malikayan kon ang mga magtotoo mopili sa ilang
kaparis sa husto nga paagi. Ang Biblia nagpasidaan nga ang mga magtotoo dili magminyo sa
mga dili magtotoo:
Magakakuyog ba ang duruha, gawas kon sila magakauyon? (Amos 3: 3)
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Dili kamo magpasangon ug samang yugo uban sa mga dili matinoohon; kay
unsaon man pagpanagkuyog sa pagkamatarung ug sa pagkamasupilon? Kun
unsaon man pag-inambitay sa kahayag uban sa kangitngit? (II Corinto 6:14)
Sa diha nga ang yunit sa pamilya naglangkob sa mga magtotoo ug mga dili magtotoo, ang
espirituhanon nga pagbahin naglungtad. Kini nga pagkabahin dili panagbangi tali sa unod ug
dugo. Usa kini ka espirituhanong panagbangi. Kini dili madaug pinaagi sa mga pulong nga
masakit o pinaagi sa debati ug argumento.
Si Satanas nakig-away sa panaghiusa sa pamilya tungod kay kini usa ka natural nga pagkasa
ma sa panaghiusa tali ni Kristo ug sa iglesia. Ang mga magtotoo kinahanglan makaila niini
ug magpahayag:
...Apan alang kanako ug sa akong panimalay, magaalagad kami kang Jehova.
(Josue 24:15)
Ingon nga manununod sa saad ni Abraham, kamo usab makaangkon sa saad nga "Diha kani
mo mapanalanginan ang tanan nga mga kabanayan sa yuta" (Genesis 12: 3). Tungod kay
kamo espirituhanong manununod ni Abraham, ang inyong pamilya mapanalanginan.
Aron mapanalipdan batok sa mga pag-ataki ni Satanas, ang pamilya kinahanglang mag-us
wag sa espirituhanon. Ang pag-ampo ug pagtuon sa Pulong sa Dios magbugkos sa pamilya:
Ug kining mga pulonga nga akong gisugo kanimo niining adlawa, magapaiba
baw sa imong kasingkasing:
Ug igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak, ug magasulti ka
mahitungod niini aron sa pagtudlo: Sa diha nga magalingkod ikaw sa imong
balay, ug sa magalakaw ikaw sa dalan, ug sa imong paghigda ug sa imong
pagbangon:
Ug ihigot mo kini nga timaan sa imong kamot, ug mamahimo kini nga mga
timaan sa agtang sa tunga sa imong mga mata;
Ug igasulat mo kini sa mga haligi-sa-pultahan sa imong balay, ug sa imong mga
ganghaan. (Deuteronomio 6: 6-9)
Ang pamilya kinahanglang anaa sa husto nga pagkahan-ay sa dili pa kamo makapanguna sa
pagpangalagad. Ang mga kinahanglanon sa Bag-ong Tugon alang sa pagpangulo mao nga
ang panimalay sa mga lider hapsay. (Tan-awa sa Tito l ug 1 Timoteo 3). Ang sayop nga pag
pasiugda sa pagministeryo nagresulta sa pagkabahin sa daghang Kristohanong mga panima
lay. Aron pildihon ang estratihiya ni Satanas niining dapita, ang panimalay kinahanglan nga
anaa sa han-ay sa kasulatan sa dili pa ang usa ka magtotoo magabuhat sa mga posisyon sa
pagpangulo sa pagpangalagad.
Ang mga ginikanan adunay responsibilidad sa pagdisiplina sa ilang mga anak. Ang mga
problema sa balay ni Eli ug David miresulta tungod sa kakulang sa disiplina. Ang Biblia
nagatudlo sa mga magtotoo mahitungod niini nga responsibilidad:
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Bansaya ang bata diha sa dalan nga iyang pagalaktan, ug bisan kong siya
matigulang na siya dili mobiya gikan niana. (Proverbio 22: 6)
Kadtong nagahawid sa iyang bunal nagadumot sa iyang anak; apan kadtong
nahagugma kaniya magacastigo kaniya sa matag-panahon. (Proverbio 13:24)
MGA ESTRATIHIYA NI SATANAS: PANALAPI NGA MGA PAG-ATAKI
Ang mga panalapi ug materyal nga mga kabtangan sa mga magtotoo mao ang laing dapit nga
gipunting ni Satanas alang sa pag-ataki. Ang iyang mga pag-ataki gilunsad sa duha ka dag
kong bahin:
Una : Ang pagkawala sa pinansyal dili sayop sa magtotoo. Kini direkta nga pag-ataki ni
Satanas sa panalapi o materyal nga kabtangan sa mga magtotoo.
Ikaduha: Ang mga ataki sa panalapi o materyal nga kabtangan pinaagi sa paglapas sa mga
giya sa Kasulatan.
Ang unang matang sa pag-ataki gihulagway sa panig-ingnan ni Job sa mga kapitulo l ug 2. Si
Satanas miataki sa panalapi ni Job pinaagi sa paglaglag sa iyang mga kahayupan (iyang nego
syo) ug sa iyang panimalay. Siya nahugmakan sa kabug-aton sa mga suliran! Ang Biblia nag
pahayag nga si Job usa ka matarung nga tawo, mao nga nahibal-an nato nga siya wala nagla
pas sa mga prinsipyo sa Kasulatan.
Ang ikaduhang matang sa pag-ataki gihulagway sa bisan unsang paglapas sa mga giya sa Kasulatan. Si Satanas nahibalo nga kung makahimo siya sa paggiya sa mga magtotoo sa pagla
pas sa Bibliyanhong mga prinsipyo, ang ilang mga panalapi dili mapanalanginan. Kung wala
ang materyal nga mga kabtangan ug panalapi sila dili makasuporta sa pagkaylap sa Ebanghel
yo ngadto sa mga nasud sa kalibutan.
Tun-i ang mosunod nga mga pakisayran aron mahibal-an kon giunsa pag-ataki ni Satanas sa
atong panalapi:
-Dili husto nga panag-uban sa negosyo sa mga dili magtotoo: II Corinto 6: 14-18
(Kini nga bersikulo kasagaran gigamit lamang sa relasyon sa kaminyoon, kung sa
pagkatinuod kini magamit sa bisan unsa nga panaghiusa sa mga magtotoo uban sa
dili mga magtotoo).
-Utang: Roma 13: 8
-Paggarantiya ug mga utang sa uban: Mga Proverbio 6: 1-2
-Pagpugong sa bayad kon aduna nay mga pundong nabatonan: Proverbio 3: 27-28
-Pagpugong sa mga ikapulo ug mga halad: Malaquias 3: 1-12; Proverbio 11:24
-Dili kaangayan: Mga Proverbio 16: 8; Mga Buhat 5: 3-4
-Panglimbong: Santiago 5: 3-4
-Dili makiangayon nga sweldo: Jeremias 22:13
-Kadalo: Mga Proverbio 28:22
-Dili mapugnganon sa kaugalingon: Panultihon 23:21
-Paglapas sa mga balaod sa gobyerno mahitungod sa salapi: Roma 13: 6-7
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-Katapulan nga mosangpot sa kakabus: Proverbio 20:13
-"Dali nga pagkadato" nga mga laraw: Mga Proverbio 20:21; 28:22
-Gugma sa salapi: I Timoteo 6:10
-Negosyo ug panalapi nga mga sitwasyon nga nagmugna sa "mga kabug-aton":
II Timoteo 2: 4.
-Pagbaliwala sa mga halad ug pagdawat sa sobra nga pundo alang sa personal nga
ganansya: I Samuel 2:29
ESPIRITUHANONG PANGONTRA NGA MGA ESTRATIHIYA:
KADAUGAN SA PANALAPI
Si Satanas makaataki sa panalapi ug materyal nga mga kabtangan sa mga magtotoo nga
walay bisan kinsa nga nasayop. Kmao makabasa mahitungod niini sa panig-ingnan ni Job.
Apan hinumdomi, si Satanas wala maglabot sa panalapi o mga kabtangan ni Job nga walay
pagtugot sa Dios. Kini nga ataki gitugot sa Dios aron sa pagsulay sa pagtoo ni Job. Tungod
kay si Job matinud-anon, ang Dios nagpanalangin kaniya sa labi pa ka daghan kay sa sinug
dan.
Kon kamo makasinati sa pinansyal nga mga kalisud nga wala masayop sa inyong kaugali
ngon, kamo makasiguro nga kini ataki nga gilunsad sa kaaway. Kung ang pagtoo sa Dios
gipadayon ug kamo nagpadayon sa pagdumala sa inyong pinansyal nga mga kalihokan
sumala sa mga prinsipyo sa Kasulatan, ang panalangin sa Dios sa pagpahi-uli mosunod
niining temporaryo nga pagsulay:
Busa gipanalanginan ni Jehova ang kaulahian ni Job kay sa iyang sinugdanan ...
(Job 42:12)
Kon kamo nakasinati sa pinansyal nga kalisud tungod sa paglapas sa mga prinsipyo sa Kasu
latan nan kamo maghinulsol ug magtul-id sa paglapas. Kamo mobulag sa pagpakigsosyo sa
mga dili magtotoo (II Corinto 6: 14-18). Kamo motul-id sa pagkadili matinuoron ( Proverbio
16: 8, Buhat 5: 3-4) ug paglapas sa mga balaod sa gobyerno (Roma 13: 6-7). Aron mapug
ngan ang mga estratihiya ni Satanas kamo molikay sa pagpanikas (Santiago 5: 3-4), dili maki
angayon nga suhol (Jeremias 22:13), kahakog (Proverbio 28:22), walay pagpugong sa kaugali
ngon (Proverbio 23:21), ug katapulan (Proverbio 20 : 13).
Kamo molikay gikan sa mga transaksyon sa negosyo ug pinansyal nga nakabulag ug naka
pugong kaninyo nga mahimong maayong espirituhanong manggugubat (II Timoteo 2: 4).
Kamo modumili sa "dali madato" nga mga lansis (Proverbio 20:21; 28:22) nga gipalihok sa
gugma sa salapi (I Timoteo 6:10). Kamo mosalig sa Dios inay sa bahandi (Deuteronomio 8:
18-19; Salmo 49: 6). Kamo magdumili sa paggarantiya sa utang sa uban (Mga Proverbio 6:
1-2) ug mogawas sa mga utang sa inyong kaugalingon (Roma 13: 8; Proverbio 3: 27-28).
Kon kamo naghupot sa mga halad ug mga ikapulo, kamo motul-id niini nga pagkulang (Mga
Proverbio 11:24; Malaquias 3: 1-12). Kung kamo anaa sa mga posisyon diin kamo nakadawat
sa mga halad, kamo dili mogamit niini alang sa personal nga ganansya o mobaliwala kanila
(I Samuel 2:29). Kon kamo maghatag sa Dios, kamo kinahanglan mohatag sa inyong mga
ikapulo ug mga halad:
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-Kinabubut-on: Exodo 35: 5; I Mga Cronicas 29: 9
-Uban sa hingpit nga Kasingkasing: I Mga Cronicas 29: 9
-Gawasnon: Mateo 6:38
-Sinekreto: Mateo 6: 3
-Makanunayon: I Corinto 16: 2
-Malipayon: II Mga Taga Corinto 9: 7
-Uban sa kayano: Roma 12: 8
-Sumala sa inyong kita: Mateo 5:42
-Sumala sa inyong kakayahan: Esdras 2:69
-Pinaagi sa porsyento sa kita: Genesis 14:20; 28:22; Levitico 27:30; II Mga Cronicas
31: 5; Malaquias 3:10
Pinaagi lamang sa pagtul-id niining Kasulatanhon nga mga kalapasan nga mahimo ninyong
mabuntog ang mga pag-ataki ni Satanas sa bahin sa panalapi.
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INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Ilista ang pipila sa mga estratihiya ni Satanas batok sa pisikal nga lawas.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Itingob ang espirituhanong pangontra nga mga estratihiya alang sa kadaugan sa
pisikal nga lawas.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Giunsa paggamit ni Satanas ang tawhanong mga personalidad aron makiggubat batok
sa mga magtotoo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Ilista ang pipila ka espirituhanong pangontra nga mga estratihiya alang sa kadaugan
batok sa tawhanong personalidad nga nakiggubat sa mga magtotoo
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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6. Unsa ang pipila ka mga estratihiya nga gigamit ni Satanas batok sa pamilya?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Ilista ang pipila ka espirituhanong pangontra nga mga estratihiya alang sa kadaugan sa
pamilya.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Unsa ang pipila sa mga estratihiya ni Satanas sa pinansyal ug materyal nga hawanan?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Ilista ang pipila ka espirituhanong pangontra nga mga estratihiya alang sa kadaugan sa
pinansyal ug materyal nga hawanan.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Basaha ang libro ni Job. Si Job giataki sa pisikal, materyal, ug sa panimalay nga mga
hawanan. Siya giataki usab pinaagi sa tawhanong mga personalidad. Sa luyo sa matag
usa niini nga mga kahimtang ug mga dapit sa pag-ataki adunay usa ka espirituhanon
nga katarungan. Tan-awa sa Job 1: 6-12; 2: 1-6; 42: 5.
HINUMDUMI: Adunay espirituhanong hinungdan sa matag kahimtang ug problema
nga inyong giatubang sa kinabuhi.
2. Alang sa dugang nga paghisgot bahin sa sakit ug diosnon nga pagpang-ayo sa lawas,
kuhaa ang kurso sa Harvestime International Institute nga nag-ulohang "Gubat Alang
Sa Lawas." Tungod kay ang sakit ug diosnong pagpang-ayo gihisgutan nga detalyado
diha sa "Gubat Alang Sa Lawas" nga manwal, ang materyal wala gisubli niini nga
kurso. Importante nga kamo magtuon ug dugang niini nga bahin, bisan pa niana, ang
mga ataki ni Satanas a lawas maoy usa ka dako nga taktika sa kaaway.
3. Kamo ba giataki sa pisikal o pinansyal? Giunsa sa inyong kinaiya ug pagpraktis sa
paghatag sa pagpahiuyon sa mga gitudlo kaninyo niini nga leksyon. Kamo ba nagha
tag sa ...
-Kinabubut-on: Exodo 35: 5; I Mga Cronicas 29: 9
-Uban sa hingpit nga Kasingkasing: I Mga Cronicas 29: 9
-Gawasnon: Mateo 6:38
-Sinekreto: Mateo 6: 3
-Makanunayon: I Corinto 16: 2
-Malipayon: II Mga Taga Corinto 9: 7
-Uban sa kayano: Roma 12: 8
-Sumala sa inyong kita: Mateo 5:42
-Sumala sa inyong kakayahan: Esdras 2:69
-Pinaagi sa porsyento sa kita: Genesis 14:20; 28:22; Levitico 27:30; II Mga Cronicas
31: 5; Malaquias 3:10
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ESPIRITUHANONG PAKIGGUBAT
PAG-USWAG NGA PAGBANSAY

PAG-USWAG NGA PANUDLO SA PIHO NGA MGA DAPIT SA
PAKIGGUBAT
Human makaangkon ug kasinatian sa pakiggubat, kasagaran ang mga sundalo makadawat ug
dugang nga pag-uswag nga panudlo sa piho nga mga dapit sa pakiggubat. Kini nga bahin sa
manwal sa pakiggubat nag-ulohan nga "espirituhanong pakiggubat sa nag-uswag nga pagban
say," ang mga inisyal nga "SWAT." Sa aksyong militar, ang "SWAT" nga grupo maoy espe
syal nga grupo sa mga sundalo nga gigamit alang sa lisud nga mga misyon.

262

KAPITULO 19
PAGBALHIN SA MGA ESPIRITU
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:






Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpasabot sa hugpong sa pulong nga "pagbalhin sa mga espiritu."
Paghatag ug panig-ingnan sa Biblia sa pagbalhin sa maayong espiritu.
Paghatag ug panig-ingnan sa Biblia sa pagbalhin sa dautan nga espiritu.
Pagpatin-aw sa mga estratihiya alang sa depensa batok sa pagbalhin sa dautan nga
espiritu.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Ug ako mokunsad ug makigsulti kanimo didto; ug ako magakuha sa Espiritu
nga anaa kanimo, ug kini igabutang ko kanila; ug sila magadala sa lulan sa
katawhan uban kanimo, aron dili ka magpas-an niini nga mag-inusara lamang.
(Numeros 11:17)
PASIUNA
Niini nga kapitulo inyong tun-an ang usa sa labing gamhanan ug maimpluwensyang estratihi
ya nga gigamit ni Satanas. Ang pagkaila niini nga estratihiya motubag sa daghang mga pangu
tana nga aduna kamo kaniadto samtang inyong nasaksihan ang negatibo nga kausaban sa inyong pamilya, mga higala, kauban sa simbahan ... tingali bisan sa inyong kaugalingon. Ang
estratihiya nga atong gisulti gitawag nga "pagbalhin sa mga espiritu."
PIPILA NGA MGA PANIG-INGNAN GIKAN SA KINABUHI
Una, tagda ang mosunod nga mga ehemplo gikan sa kinabuhi:
UNANG EHEMPLO:
Ang inyong kamanghuran nga anak nga lalaki gipadako aron mahimong kabahin sa usa ka
suod kaayong pamilya nga adunay maayong komunikasyon. Siya mitahud sa inyong mga
lagda ug nagsimba kamo nga managsama. Sa kalit lang siya dili na gusto nga makauban ang
pamilya o mosimba. Siya nahimong mug-uton, motalikod, ug rebelyoso. Siya mobiabiay sa
inyong mga instruksiyon ug dugay mouli sa kagabhion. Kamo wala makasabot sa kalit nga
pagbag-o. Kamo wala niini nga problema sa inyong magulang nga anak nga lalaki. Kamo
naghatag kanila sa pareho nga gugma ug giya.
Unsa ang hinungdan niini nga sitwasyon?
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IKADUHANG EHEMPLO:
Ang katabang nga pastor, kinsa kanhi usa ka dakong espirituhanon nga panalangin sa iglesia,
nahimong diskontento, kritikal, ug nagdumili sa pagpasakop sa pagpangulo sa pastor. Siya
nagpundok sa mga tawo nga naglibot kaniya. Sila nag-ugmad sa susama nga mga kinaiya.
Ang katabang nga pastor nagsabwag sa panagbingkil ug nagbahin sa panagtigom.
UNSAY PROBLEMA?
Susiha ang problema sa inyong anak ug inyong makita nga ang kausaban nahitabo human ang
usa ka tawo miabot sa iyang kinabuhi kinsa iyang girespeto ug gidayeg. Siya nagsugod sa pag
pakig-uban sa maong tawo. Siya nagsugod sa pagsulti kaninyo kung unsa ang ilang gihunahu
na o gisulti ug unsa ang gitugot sa ilang mga ginikanan ug nagsugod pag-usab sa iyang kauga
lingon uyon sa ilang estilo sa pamatasan ug pamisti.
Sa kaso sa katabang nga pastor, inyong makita ang susama nga sitwasyon. Tungod kay ang
mga pamilya sa iglesia nahigugma ug nagtahud kaniya isip usa ka espirituhanong lider, sila
naminaw samtang iyang gipugas ang mga binhi sa panagbingkil. Ang iyang kritiko ug rebel
yosong espiritu sa wala madugay mikaylap ngadto sa uban diha sa iglesia.
PAGBALHIN SA MGA ESPIRITU
Kining duha ka mga sitwasyon nahitabo tungod sa estratihiya ni Satanas nga gitawag ug "pag
balhin sa mga espiritu." Ang "pagbalhin" nagkahulogan sa pagpasa gikan sa usa ka tawo ngad
to sa lain. Ang pulong nga "espiritu" nga gigamit niini nga leksyon nagtumong sa "kinaiya,
batasan, o motibo luyo sa buhat," dili usa ka demonyo.
Ang mga binuhatan sa matag tawo nagpakita sa usa ka "espiritu." Pananglitan, ang usa ka
tawo makapakita sa malumo nga espiritu, masingkahon nga espiritu, o rebelyosong espiritu
pinaagi sa iyang mga lihok. Ang espiritu sa usa ka tawo mahimong maimpluwensyahan sa
espirituhanong mga pwersa sa maayo o dautan ug mahimo niyang ibalhin ang iyang espiritu
ngadto sa uban sa personal o grupo nga basihan.
KAMAHINUNGDANON SA ESPIRITU
Sa dili pa ninyo tun-an ang pipila ka Bibliyanhong panig-ingnan sa pagbalhin sa mga espiritu,
mahinungdanon nga masabtan ang inyong kaugalingong espiritu ug nganong mahinungdanon
kini nga gipunting sa mga pag-ataki ni Satanas. Ang Dios milalang sa inyong espiritu:
Ang palas-anon sa pulong ni Jehova alang sa Israel, mao ang giingon ni Jehova,
nga nagabuklad sa mga langit, ug nagabutang sa patukoranan sa yuta, ug naga
himo sa espiritu sa tawo sulod kaniya; (Zacarias 12: 1)
Kini mao ang gipamulong ni Jehova nga Dios, siya nga nagbuhat sa langit, ug
ang nagbuklad kanila; siya nga nagkakaplag sa yuta ug sa mga nagagikan niini:
Siya nga nagahatag ug gininhawa sa katawhan nga anaa sa ibabaw niini, ug
espiritu kanilang nanaglakaw sa ibabaw niini. (Isaias 42: 5)
Ang espiritu ang naghatag sa kinabuhi:
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Kay maingon nga patay ang lawas nga mahimulag sa espiritu, mao man usab
patay ang pagtoo nga bulag sa binuhatan. (Santiago 2:26)
Sa kamatayon, ang espiritu mobalik ngadto sa Dios:
Kinsa ba ang nasayud sa espiritu sa tawo kong kana mosaka ba sa itaas, ug ang
espiritu sa mananap kong kana manaug ba padulong sa yuta? (Ecclesiastes 3:21)
Ug ang abug mobalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto, ug ang espiritu mobalik
ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. (Ecclesiastes 12: 7)
Ang Dios mao ang Ginoo sa inyong espiritu:
Himoa nga si Jehova, ang Dios sa mga espiritu sa tanan nga unod, ang nagtudlo
sa usa ka tawo nga magadumala ibabaw sa katilingban. (Numeros 27:16)
Labut pa, may mga amahan kita sa unod sa pagcastigo kanato, ug sila atong
gitahud; dili ba magapasakop kita sa labi pa gayud sa Amahan sa mga espiritu,
ug mangabuhi kita? (Mga Hebreohanon 12: 9)
Ang Dios nagtimbang o mihukom sa inyong espiritu:
Ang tanang mga dalan sa tawo mahinlo sa iyang kaugalingong mga mata; apan
si Jehova nagatimbang sa mga espiritu. (Proverbio 16: 2)
Ang Dios gusto nga ibutang ang iyang espiritu (ang Balaang Espiritu) sa sulod ninyo aron
kamo mabuhi alang kaniya. Kini mao ang hinungdan nga giataki ni Satanas ang inyong
espiritu:
Ug igabutang ko ang akong Espiritu sa sulod ninyo, ug palakton ko kamo sa
akong kabalaoran, ug kamo magabantay sa akong mga tulomanon, ug maga
tuman kanila. (Ezequiel 36:27)
Ang Dios gusto nga ipreserbar ang inyong espiritu sa pagkabalaan hangtud sa pagbalik ni
Jesu-Kristo:
Ug ang Dios sa pakigdait magabalaan kaninyo sa bug-os; ug ako magaampo sa
Dios nga ang inyong tibook espiritu, kalag, ug lawas pagabantayan sa pagkadili
badlongon hangtud sa pag-anhi sa atong Ginoong Jesu-Kristo.
(I Mga Taga Tesalonica 5:23)
Usa sa mahinungdanon nga rason nga giataki ni Satanas ang espiritu sa tawo tungod kay kini
ang espiritu nga nagsaksi sa Espiritu Santo ug naghatag ug kasigurohan sa kaluwasan:
Ang Espiritu gayud mao ang magapanghimatuod uban sa atong espiritu, nga
kita mga anak sa Dios. (Roma 8:16)
Ang laing rason mao nga gigamit sa Dios ang inyong espiritu sa paggiya sa inyong kinabuhi.
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Sa natural nga kalibutan usa ka kandila naghatag ug kahayag aron ang usa adunay giya. Kini
mao ang gimbuhaton sa espiritu sa espirituhanon nga kalibutan:
Ang espiritu sa tawo mao ang lamparahan ni Jehova, nga nagsusi sa tanang
niyang kinahiladman uyamot nga mga dapit. (Proverbio 20:27)
Si Satanas usab miataki sa espiritu tungod kay siya nakahibalo nga kini usa ka tawo nga
adunay matarung nga espiritu nga gigamit sa Dios alang sa iyang Gingharian:
... Apan niining tawhana motan-aw ako, bisan pa kaniya nga kabus ug adunay
espiritu nga mahinulsolon, ug nga nagapangurog tungod sa akong pulong.
(Isaias 66: 2)
Si Satanas miataki sa espiritu tungod kay ang Dios nagpuyo uban sa tawo nga adunay mata
rung nga espiritu. Siya usab nagpadala ug kapukawan pinaagi ug ngadto sa usa ka tawo nga
adunay matarung nga espiritu:
Kay kini mao ang giingon sa hataas ug sa usa nga halangdon nga nagapuyo sa
walay katapusan, kansang ngalan mao ang Balaan; ako nagapuyo sa hataas ug
balaan nga dapit, uban kaniya usab nga adunay usa ka espiritu nga mahinul
solon ug mapainubsanon, aron sa pagpabuhi sa kasingkasing sa mahinulsolon.
(Isaias 57:15)
Sa diha nga si Satanas nagahimo sa sayop nga mga espiritu diha sa pakig-ambitay sa iglesia,
iyang gipugngan ang kapukawan. Si Satanas naghiusa sa iyang mga pag-ataki sa inyong espi
ritu sa iyang pag-ataki sa inyong dila. Sama sa inyong nakat-onan kaniadto, ang dila gigamit
ni Satanas aron makabungkag sa espiritu. Ang pagkabungkag maoy bukas nga dapit, lungag
nga naghatag ug agianan alang sa kaaway:
Ang dila nga mahuyo maoy usa ka kahoy sa kinabuhi; apan ang pagkasukwahi
niana maoy pagkabungkag sa espiritu. (Proverbio 15: 4)
Sa diha nga si Satanas mopahinabo kaninyo sa pagpakasala pinaagi sa inyong dila, siya nag
buhat ug pagkabungkag nga naghatag ug agianan sa inyong espiritu.
ANG PAGBALHIN BA SA MGA ESPIRITU KASULATANHON?
Mahimo nga makadawat sa "laing espiritu". Si Pablo naghisgot sa pagbalhin sa "laing
espiritu":
Kay kong ang nagaabot, magwali ug lain nga Jesus, nga wala namo igawali;
o kong nagadawat kamo ug lain nga espiritu, nga wala ninyo madawat;
(II Mga Taga Corinto 11: 4)
Ang mga pananglitan sa Biblia nagsuporta usab sa konsepto sa pagbalhin sa mga espiritu.
Usa ka pananglitan sa pagbalhin sa maayong espiritu makita sa Numeros 11: 16-17:
Ug si Jehova miingon kang Moises: Tigumon mo alang kanako ang kapitoan ka
tawo sa mga anciano sa Israel, nga imong hing-ilhan nga mga anciano sa kataw
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han ug mga pangulo ibabaw kanila; ug dad-on mo sila ngadto sa balong-balong
nga pagatiguman, aron magatindog sila didto uban kanimo.
Ug ako mokunsad ug makigsulti kanimo didto; ug ako magakuha sa Espiritu
nga anaa kanimo, ug kini igabutang ko kanila; ug sila magadala sa lulan sa
katawhan uban kanimo, aron dili ka magpas-an niini nga mag-inusara lamang.
(Numeros 11: 16-17)
Ang gamhanan nga pagdihog sa Dios diha kang Moises gibalhin gikan kaniya ngadto sa mga
pinili nga mga anciano. Sila nailalum sa impluwensya ni Moises. Ang ilang mga espiritu
nagkahiusa ug nagpasakop sa iya.
ESTRATIHIYA NI SATANAS:
PAGBALHIN SA DAUTANG ESPIRITU
Si Satanas tigsundog, dili tigmugna. Siya migamit sa sulondan nga gitukod sa Dios alang
sa pagbalhin sa maayong espiritu ngadto sa pagbalhin sa sayop nga mga espiritu tali sa mga
tawo. Usa ka pananglitan niini mao ang sugilanon sa napulog duha ka espiya nga gipadala ni
Moises aron sa pagsusi sa yuta nga gisaad sa Dios ngadto sa Israel. Basaha ang asoy sa
Numeros 13: 17-14: 39.
Ang napulo sa mga espiya mibalik nga adunay negatibo nga taho. Sila nagsugilon sa mga
dagkong ciudad nga giparilan ug sa gamhanang pwersa sa kaaway sa yuta. Sila nagpasa sa
espiritu sa kahadlok ug pagkawalay pagtoo sa katawhan sa Dios:
... Dili kita makahimo sa pagtungas batok niadto nga katawhan; kay sila labi
pang kusganon kay kanato.
Ug didto nakita namo ang mga higante, ang mga anak nga lalaki ni Anac, nga
kagikan sa mga higante; ug kami sa among pagtan-aw, daw ingon sa mga dulon
lamang: ug mao man kami sa ilang pagtan-aw kanamo. (Numeros 13:31, 33)
Apan duha sa dose ka mga espiya adunay lahi nga espiritu:
Apan ang akong alagad nga si Caleb, kay anaa kaniya ang lain nga espiritu, ug
sa pagkahingpit nagsunod kanako, pagapasudlon ko siya ngadto sa yuta diin siya
mosulod, ug ang iyang binhi manag-iya niini. (Numeros 14:24)
Ug si Josue, ang anak nga lalaki ni Nun, ug si Caleb, ang anak nga lalaki ni
Jephone, sila kauban niadtong mga nanagpaniid sa yuta nanagpanggisi sa ilang
mga bisti:
Ug sila nagsulti sa katilingban sa mga anak sa Israel, nga nagaingon: Ang yuta
diin kami miagi sa pagpaniid, mao ang yuta nga hilabihan gayud pagkaayo.
Kong si Jehova nahamuot kanato, sa ingon niana siya magapasulod kanato
niining yutaa ug kini igahatag niya kanato; usa ka yuta nga nagapaagay sa gatas
ug dugos. (Numeros 14: 6-8)
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Ania ang duha ka sukwahi nga mga espiritu nga nagtinguha sa pagpugong sa mga tawo. Ang
usa mao ang espiritu sa pagkawalay pagtoo. Ang usa mao ang espiritu sa pagtoo:
Ug gipahilum ni Caleb ang katawhan sa atubangan ni Moises, ug miingon:
Manungas kita gilayon, ug manag-iya niini; kay kita makahimo sa pagdaug
niini. (Numeros 13:30)
Tan-awa kon sa unsang paagi ang negatibo nga espiritu sa napulo ka mga espiya nakaapekto
sa mga tawo:
Ug ang tibook nga katilingban mipatugbaw sa ilang tingog; ug nanagsinggit; ug
ang katawhan nanghilak niadtong gabhiona.
Ug ang tanang mga anak sa Israel nanagbagulbol batok kang Moises, ug batok
kang Aaron: Ug ang tibook nga katilingban ming-ingon kanila: Apat hinoon
nangamatay kami didto sa yuta sa Egipto? O maayo pa unta nga mamatay unta
dinhi niining kamingawan!
Ug ngano man nga gidala kami sa Ginoo niining yutaa, aron mangapukan pina
agi sa espada, nga ang among mga asawa ug ang among mga anak mahimo nga
tukbonon? Dili ba mas maayo alang kanato nga mobalik sa Ehipto?
Ug nanag-ingon ang usa sa usa: Magbuhat kita ug usa ka capitan, ug mamalik
kita ngadto sa Egipto. (Numeros 14: 1-4)
Adunay mga espiritu sa pagkawalay paglaum, pagbagulbol, ug pagrebelde nga gipasa sa
napulo ka espiya ngadto sa katawhan sa Dios. Ang Israel wala makasulod sa Yutang Saad
tungod sa ubos nga kasundalohan. Sila wala makasulod tungod sa sayop nga espiritu.
Ngano nga ang mga tawo naapektohan sa dautang espiritu imbis sa maayo? Tungod sa pani
nugdang sala nga kinaiyahan nga ang mga tawo dali modawat ug motoo sa dautan nga taho.
Adunay kalagmitan usab nga "mosunod sa panon" ug modawat sa desisyon sa kadaghanan
ingon nga kabubut-on sa Dios. Usab, kon ang Israel midawat sa positibo nga taho, kini nagpa
sabot nga ibutang ang ilang mga kinabuhi sa linya. Sila mopahimutang sa ilang kaugalingon
ngadto sa dakong kapeligrohan. Ang atong tawhanong kinaiyahan gusto kanunay nga sa
sayon moagi.
Kining gamhanang estratihiya sa pagbalhin sa mga espiritu nag-asoy sa daghang espirituha
nong mga gubat nga gipakigbatokan sa mga magtotoo karon. Kini ang hinungdan sa kalit nga
mga pagbag-o gikan sa positibo ngadto sa negatibo nga kinaiya nga atong nasaksihan niad
tong naglibot kanato. Kini nagpatin-aw kon nganong ang duha ka mga anak, nga gipadako sa
usa ka panimalay, nga nakadawat sa sama nga Kristohanong pagbansay, managlahi kaayo.
Kini mao ang hinungdan sa pagkabahinbahin sa mga panimalay, panaghigala, ug panagtigom
sa simbahan. Kon kamo magpabilin sa suod nga pakigsandurot o nailalum sa impluwensya sa
usa ka tawo nga may espiritu nga mas gamhanan kay kaninyo, kamo bukas sa pagbalhin
niana nga espiritu ngadto sa inyong kaugalingong espiritu. Kamo maimpluwensyahan niana
nga espiritu ug kini mibalhin diha kaninyo.
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PANGONTRA NGA MGA ESTRATIHIYA:
PAGPUGONG SA PAGBALHIN SA DAUTANG ESPIRITU
Ang Dios naghatag sa espirituhanong pangontra nga mga estratihiya sa pagsumpo aron
mapugngan ang pagbalhin sa dautang espiritu:
KONTROLAHA ANG INYONG KAUGALINGONG ESPIRITU:
Kontrolaha ang inyong kaugalingong espiritu. Siguradoha nga kamo wala makaugmad ug usa
ka sayop nga espiritu nga mahimo ninyong ibalhin ngadto sa uban:
Siya kang kinsang espiritu walay pagpugong, sama sa usa ka ciudad nga nalum
pag ug walay mga kuta. (Proverbio 25:28)
Kadtong mahinay sa kasuko labi pang maayo kay sa tawong gamhanan; ug
kadtong nagagahum sa iyang espiritu, kay niadtong nakaagaw sa usa ka ciudad.
(Proverbio 16:32)
... Busa magbantay kamo sa inyong espiritu, aron dili ka magmaluibon.
(Malaquias 2:16)
BANTAYI ANG INYONG DILA:
Sumala sa inyong nakat-onan, ang dila magamit sa pagmugna ug sa pagbungkag sa espiritu
aron sa paghatag ug agianan sa kaaway. Bantayi ang inyong sinultihan!
BANTAYI ANG INYONG MGA PAGBATI:
Ampingi ang imong kasingkasing uban sa tanan nga pagsingkamot; kay gikan
niini magagula ang dagkong mga butang sa kinabuhi. (Mga Proverbio 4:23)
Bantayi ang inyong mga pagbati. Ayaw ihatag ang inyong pagtahud ug gugma ngadto kang
bisan kinsa. Kamo nagbukas sa inyong emosyon ngadto sa inyong gihigugma ug gitahud ug
kini naghimo kaninyo nga madinawaton sa ilang espiritu.
SA MAINAMPINGON PILIA ANG INYONG MGA KAUBAN:
Ang libro sa Mga Proverbio kanunay nga nagpasidaan sa kapeligrohan nga makig-uban niad
tong adunay sayop nga mga espiritu. Alang sa mga pananglitan basaha ang Proverbio 1:10-19
ug 2: 11-22. Kita gipasidan-an:
Ayaw pagpakighigala sa usa ka tawo nga maligutguton; ug sa masuk-anon nga
tawo dili ikaw makigkuyog;
Tingali unya ikaw makakat-on sa iyang mga dalan, ug makabaton ka sa lit-ag sa
imong kalag. (Proverbio 22: 24-25)
Ayaw pagsulod sa alagianan sa dautan, ug ayaw paglakat sa dalan sa mga
tawong dautan.
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Likayi kini, ayaw pag-agi haduol niini, tumipas ka gikan niini, ug padayon.
(Proverbio 4: 14-15)
Lakaw ngadto sa atubangan sa usa ka tawong buangbuang, ug ikaw dili
makakaplag diha kaniya sa mga ngabil sa kahibalo. (Proverbio 14: 7)
Ayaw pagtipon taliwala sa mga tawong palainom ug vino (mga palahubog) ...
(Proverbio 23:20)
Bisan kinsa nga makig-uban sa usa ka kawatan nagadumot sa iyang kaugali
ngong kalag ... (Mga Proverbio 29:24)
Kong kamo magalakaw uban sa mga tawong maalamon, ang ilang espiritu mobalhin diha
kaninyo:
Lakat uban sa tawong manggialamon, ug ikaw mahimong manggialamon; apan
ang kauban sa mga buangbuang pagalaglagon. (Proverbio 13:20)
Pilia pag-ayo ang inyong suod nga mga kauban. Kon kamo ginikanan, sa mabinantayon susiha ang mga kauban sa inyong mga anak.
BANTAYI ANG INYONG PISIKAL NGA IGBABATI:
Kamo nakahinumdom ba sa pagtuon sa unod nga ang inyong pisikal nga mga igbabati mahi
nungdanon. Panalipdi ang inyong pandungog gikan sa mga taho sa mga tabi, mga akusasyon,
pagbutangbutang, ug pagsaway. Kini makapaugmad diha kaninyo sa sayop nga espiritu. Bantayi ang inyong mga mata gikan sa mapintas ug pornograpiya nga mga palabas o mabasa nga
mga basahon nga magbalhin sa mga espiritu sa pagpanapaw, kaulag, ug kapintasan.
GAMITA ANG PAG-AMPING SA"PAGPANDONG SA MGA KAMOT":
Ang "pagpandong sa mga kamot" usa sa pundasyon sa Krisohanong pagtoo nga gipamulong
ni Pablo sa Mga Hebreohanon 6:1-3. Kini adunay importante nga espirituhanong mga katu
yoan nga gilangkob sa detalye sa lain nga kurso sa Harvestime International Institute nga
nag-ulohang "Mga Pundasyon Sa Pagtoo."
Ang mahinungdanon nga mailhan dinhi mao nga, ingon sa gipakita sa istorya ni Moises ug
sa kapitoan ka mga anciano, ang usa ka espiritu mahimong ipasa pinaagi sa "pagpandong sa
mga kamot." Kon ang maayo nga espiritu mapasa pinaagi sa pagpandong sa mga kamot,
mahimo nga ang dautan nga espiritu mapasa usab. Pag-amping kon kinsa ang inyong tugotan
sa "pagpandong sa mga kamot" kaninyo alang sa katuyoan sa espirituhanon nga pagpaambit.
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INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Unsa ang gipasabot sa hugpong sa mga pulong, "pagbalhin sa mga espiritu?"
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Paghatag ug Bibliyanhong panig-ingnan sa pagbalhin sa maayong espiritu.
_____________________________________________________________________
4. Paghatag ug Bibliyanhong panig-ingnan sa pagbalhin sa dautan nga espiritu.
_____________________________________________________________________
5. Ilista ang unom ka mga estratihiya sa pagdepensa batok sa pagbalhin sa dautan nga
mga espiritu.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Pagtuon ug dugang pa mahitungod sa pagbalhin sa maayo nga espiritu: Ang propeta
nga si Eliseo nangayo sa "kupo" ni Elias nga mahulog kaniya sa panahon sa kamata
yon ni Elias. Kining "kupo" nagsimbolo sa espiritu sa Dios nga diha kang Elias. Si
Eliseo nangayo ug "doble nga bahin" sa maayong espiritu nga anaa kang Elias. Basa
ha ang istorya sa II Mga Hari 2.
2. Pagtuon ug dugang pa mahitunogd sa pagbalhin sa dautan nga espiritu: Basaha ang
istorya ni Ananias ug Safira sa Mga Buhat 5: 1-11. Kini usa ka panig-ingnan sa usa ka
bana kinsa mipasa sa espiritu sa pagpanglingla ngadto sa iyang asawa.
3. Pagtuon sa mosunod nga mga pakisayran. Sila nagpadayag sa daghang mga paagi nga
ang inyong espiritu mahimong maapektuhan sa pipila ka mga kinaiya ug emosyonal
nga mga tubag, sa parehong maayo ug sayop. Ang inyong espiritu mahimong:
Mangabugho: Numeros 5:14
Magahi: Deuteronomio 2; 30
Masubo: Exodo 6: 9
Maayo: Nehemias 9:20
Walay sala: Mga Salmo 32: 2
Matarung: Salmo 51:10
Madugmok: Salmo 51:17
Mapalabilabihon: Salmo 77: 3; 142: 3; 143: 4
Masingkamoton ug nagapangita: Mga Salmo 77: 6
Malig-on: Salmo 78: 8
Magakaluya sa sulod: Salmo 143: 7
Matinud-anon: Mga Proverbio 11:13; II Corinto 4:13
Madali-dalion: Mga Proverbio 14:29; Ecclesiastes 7: 9
Mapahitas-on: Mga Proverbio 16:18
Mapainubsanon: Mga Proverbio 16:19
Masamdan: Mga Proverbio 18:14
Masuko: Ecclesiastes 1:14
Mapailubon: Ecclesiastes 7: 8
Mapasigarbuhon: Ecclesiastes 7: 8
Magapangita: Isaias 26: 9
Mahukmanon: Isaias 28: 6
Masayop: Isaias 29:24
Mapainubsanon ug mahinulsulon: Isaias 57:15
Kabus ug mahinulsulon: Isaias 66: 2
Magpahilum: Zacarias 6: 8
Maayo kaayo: Daniel 5:12; 6: 3
Masubo: Daniel 7:15
Maalamon: Exodo 28: 3
Makusganon: Lucas 2:40
Sayop: Lucas 9:55
Masimbahon: Juan 4: 23-24; Mga Taga-Filipos 3: 3
Magubot: Genesis 41: 8; Daniel 2: 3; Juan 13:21; II Mga Taga Tesalonica 2: 2
Madanihon: Mga Buhat 6:10
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Mapalihok: Esdras 1: 1; Haggeo 1:14; Mga Buhat 7:16
Mapugos: Mga Buhat 18: 5
Mainiton: Mga Buhat 18:25; Roma 12:11
Maginapus: Mga Buhat 20:22
Maalagaron: Roma 1: 9
Masircuncisyonan: Mga Taga Roma 2:29
Mabag-o: Ezequiel 11:19; 18:31; 36:26; Roma 7: 6
Maulipon: Roma 8:15
Makapamatuod uban sa espiritu sa Dios: Roma 8:16
Mahinanok: Roma 11: 8
Maaghup: Galacia 6: 1
Maaghup ug hilum: I Pedro 3: 4
Mainampoon: I Corinto 14:14; Sa usa ka
Uban sa Dios: I Mga Taga Corinto 6:17
Magahimaya sa Dios: I Mga Taga Corinto 6:20
Maga-awit: I Mga Taga-Corinto 14:15
Mapalig-on: I Mga Taga Corinto 16:18; II Corinto 7:13
Dili mahimutang: II Mga Taga Corinto 2:13
Mahugaw: II Mga Taga Corinto 7: 1
Mahiusa sa ubang mga magtotoo: II Corinto 12:18; Mga Taga-Filipos 1:27
Matipigan: I Mga Taga Tesalonica 5:23
Mapanig-ingnan sa mga magtotoo: I Timoteo 4:12
Mahadlokon: II Timoteo 1: 7
Maibogon: Santiago 4: 5
Maandam: Exodo 35:21; Mateo 26:41
Kabus: Mateo 5: 3
Matimbangon: Marcos 2: 8
Andam: Marcos 14:38
Magul-anon: I Samuel 1:15
Masub-anon: I Mga Hari 21: 5
Magamaya: Lukas 1:47
Manghupaw: Marcos 8:12
4. Kamo mibati ba nga naapektohan sa pagbalhin sa dautang espiritu? Kinsa ang inyong
gitoohan nga nakaimpluwensya sa inyong espiritu? Unsa ang mga sangputanan niining negatibong impluwensya? Kon kamo naapektohan sa pagbalhin sa dautan nga
espiritu ug sa pagpanalipod batok sa pagka apektado sa ingon, sunda ang pangontra
nga mga estratihiya nga gihatag niini nga kapitulo:
-Kontrolaha ang inyong kaugalingong espiritu.
-Bantayi ang inyong dila.
-Bantayi ang inyong mga pagbati.
-Sa mainampingon pilia ang inyong mga kaubanan.
-Bantayi ang inyong pisikal nga mga igbabati.
-Pag-amping sa "pagpandong sa mga kamot."
5. Adunay espesyal nga gasa sa Balaang Espiritu nga gitawag nga "pag-ila sa mga espi
ritu." Kini makapahimo sa mga magtotoo sa pag-ila kung ang espiritu maayo o dautan. Kamo makatuon ug dugang mahitungod nini nga gasa sa kurso sa Harvestime
International Institute nga nag-ulohang "Ministeryo sa Balaang Espiritu."
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KAPITULO 20
ESPIRITUHANONG KADAUTAN SA LANGITNONG MGA DAPIT
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:





Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpasabot kung unsa ang gipasabot sa "espirituhanong kadautan sa langitnong mga
dapit."
Pagtingob sa mga estratihiya ni Satanas niining dapita.
Pag-ila sa espirituhanong pangontra nga mga estratihiya sa pagbuntog sa espirituha
nong kadautan sa langitnong mga dapit

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Ug dili katingad-an; kay bisan pa ngani si Satanas nagapakamanolonda sa
kahayag.
Busa dili dakong butang kon ang iyang mga ministro usab magapakaministro sa
pagkamatarung. Kansang katapusan mahiangay sa ilang mga buhat.
(II Corinto 11: 14-15)
PASIUNA
Kamo nakakat-on na nga ang espirituhanong pakiggubat dili sa unod ug dugo. Kamo nagtuon
na mahitungod sa mga pwersa sa dautan ug giunsa kini pag-organisar. Kini nga kapitulo nag
punting sa piho nga dibisyon sa dautan nga mga pwersa ni Satanas, "espirituhanong kadautan
sa langitnong mga dapit." Si Apostol Pablo nagpasidaan niining mga pwersaha:
Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga
punoan, batok sa mga pagbulot-an, batok sa mga magbubuot niining mangitngit
nga kalibutan karon, batok sa mga gamhanan nga espirituhanong kadautan sa
langitnong mga dapit. (Efeso 6:12)
HATAG-AS NGA MGA DAPIT
Daw sa tiunay sa tawhanong kinaiyahan nga hunahunaon nga ang Dios nagapuyo sa dapit sa
kahitas-an. Gikan sa labing unang mga panahon gipili sa mga tawo ang taas nga mga dapit
alang sa pagsimba, sa tinuod nga Dios o bakak nga mga dios ug mga larawan nga gibuhat sa
tawo. Sa panahon sa Daang Tugon kining mga hatag-as nga mga dapit nahimong mga talanawon sa dautang mga tinguha ug tawhanong sakripisyo nga may kalabutan sa pagsimba sa
bakak nga mga dios. Ang Dios nagsulti sa Israel sa dihang misulod sila sa Yutang Saad aron
sa pagpapahawa sa tanang lumolupyo sa yuta ug sa paglaglag sa ilang mga hatag-as nga mga
dapit:
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Unya kamo magpapahawa sa tanang mga pumoluyo sa yuta gikan sa atubangan
ninyo, ug magadugmok sa tanan nilang mga larawan nga bato, ug sa tanan
nilang mga tinunaw nga larawan, ug magagun-ob sa tanan nilang hatag-as nga
mga dapit: (Numeros 33:52)
Diha sa libro sa Mga Maghuhukom atong mabasa ang kapakyasan sa Israel sa pagpalayas sa
katawhan gikan sa yuta. Ingon nga resulta, nahulog sila sa pagsimbag diosdios sa hatag-as
nga mga dapit. Human sa panahon sa mga maghuhukom, ang pipila ka maayong mga hari
sa Israel naglaglag sa hatag-as nga mga dapit. Ang uban nagtukod pag-usab ug nagsimba sa
bakak nga mga dios.
Si Haring Manases maoy nagtukod pag-usab sa hatag-as nga mga dapit. Human siya gisilotan
ug naghinulsol niini nga sala, siya gibalik sa iyang trono ug nagpadayon sa pagsimba sa matu
od nga Dios. Ang katawhan naghalad gihapon sa hatag-as nga mga dapit, apan "alang lamang
kang Jehova nga ilang Dios" (II Mga Cronicas 33).
Sa dihang si Gideon gitawag sa Dios aron mahimong gamhanan nga manggugubat, ang
Ginoo misulti kaniya sa paglaglag sa halaran ug pagputol sa kahoy nga larawan. Dayon si
Gideon magtukod ug usa ka halaran alang sa Dios. Ang sinunog nga halad mahimo lamang
human ang hatag-as nga mga dapit malumpag. Niadtong panahona ang kaluwasan miabot!
Ang Dios nagtawag gihapon karon alang sa "espirituhanong kadautan sa hatag-as nga mga
dapit" nga pagalaglagon sa gamhanang mga manggugubat sa Dios.
MGA ESTRATIHIYA NI SATANAS:
ESPIRITUHANONG KADAUTAN SA LANGITNONG MGA DAPIT
Sa dihang gihisgutan ni Pablo ang "espirituhanong kadautan sa langitnong mga dapit", siya
nagtumong sa dautan nga mga espiritu nga misulod sa relihiyosong mga sistema sa kalibu
tan. Sila gani nakasulod pa sa kongregasyon sa mga matarung. Si Satanas nag-organisar sa
iyang dautan nga mga pwersa aron sundogon ang pag-organisar sa tinuod nga simbahan sa
Dios. Sa pipila ka mga hitabo siya sa pagkatinuod adunay mga kongregasyon nga nailhan sa
"Ang Simbahan ni Satanas" o "Espirituwalista." Siya nagtukod ug usa ka matang sa pagsimba
sa espirituhanong langitnon nga mga dapit.
Si Satanas nagpadali usab sa pag-organisar sa daghang mga kulto. Ang pulong "okulto" nag
kahulogan sa "pagtago o pagtabon sa usa ka butang." Ang mga kulto mao kadtong kabahin sa
okulto, kadtong nagtago ug nagtabon sa dautan sa luyo sa kupo sa relihiyon. Apan labi pang
delikado, si Satanas nagpahimutang sa iyang sistema diha mismo sa tinuod nga simbahan
pinaagi sa dautan nga mga tawo nga "nangyuhot" (Jude 4).
Pinaagi sa "espirituhanong kadautan sa langitnong mga dapit" si Satanas nagtumong sa kina
tibuk-ang pagkamaunongon sa tawo. Siya migamit sa bakak nga mga kulto, iyang kaugali
ngong iglesia ni Satanas, ug misulod sa Lawas ni Kristo aron matuman kini nga katuyoan.
Kini ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa relihiyosong organisasyon ni Satanas:
SI SATANAS ADUNAY KAUGALINGONG TRINIDAD:
Kamo nagtuon kaniadto mahitungod sa Trinidad sa Dios, Amahan, Anak nga si Jesu-Kristo,
275

ug Balaang Espiritu. Adunay trinidad usab si Satanas. Kini naglakip ni Satanas mismo, ang
mananap ug mini nga propeta. Kamo magtuon mahitungod sa ulahing duha sa katapusang
kapitulo niini nga kurso. Diha sa libro sa Pinadayag, gihulagway ni Juan ang katapusan nga
kapalaran niining dili balaan nga trinidad:
Ug ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug
asupre, diin ang mapintas nga mananap ug ang bakakon nga mga manalagna,
ug sila pagasakiton sa adlaw ug sa gabii hangtud sa kahangturan.
(Pinadayag 20:10)
SI SATANAS ADUNAY KAUGALINGONG SIMBAHAN:
Ang Dios nagtukod sa tinuod nga iglesia nga nailhan nga "Lawas ni Kristo" diin si Jesus mao
ang ulo:
Karon, kamo mao ang Lawas ni Kristo, ug ang tagsatagsa mga bahin niana ...
(I Mga Taga Corinto 12:27)
Kondili managsulti kita sa kamatuoran uban ang gugma, managtubo kita sa
tanang mga butang ngadto kaniya, nga mao ang ulo, si Kristo;
Nga gikan kaniya ang tibook nga lawas nabalay ug natibook, pinaagi niadtong
lutahan nga nagapalig-on, sumala sa pagbuhat, sumala sa hiarangan sa tagsa
tgasa ka bahin, nga nagapatubo sa lawas aron sa pagtukod sa iyang kaugali
ngon diha sa gugma. (Efeso 4: 15-16)
Si Satanas adunay kaugalingong simbahan nga gitawag ug "sinagoga ni Satanas":
... Ako nasayud sa pagpasipala sa mga nagaingon nga sila mga Judio, apan dili
man diay, kondili usa sila ka sinagoga ni Satanas. (Pinadayag 2: 9)
Ang ngalan nga "sinagoga ni Satanas" dili kanunay nga gigamit sa dayag apan ang iyang
sinagoga gitukod bisan diin nga ang tinuod nga Ebanghelyo ni Ginoong Jesu-Kristo wala
gikasangyaw.
SI SATANAS ADUNAY DOKTRINA:
Ang Biblia puno sa tinuod nga mga doktrina sa Dios nga gipadayag sa Balaang Espiritu:
Ang tibook nga Kasulatan gituga sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagtudlo
... (II Timoteo 3:16)
Ang doktrina ni Satanas gitawag nga "doktrina sa mga demonyo":
Apan ang Espiritu nagaingon sa dayag, nga sa mga umalabot nga panahon ang
uban mangahulog gikan sa pagtoo, nga magapatalinghug sa mga limbongan nga
espiritu, ug sa mga pagtulon-an sa mga yawa. (I Timoteo 4: 1)
Ang usa sa kategoriya sa mga demonyo gitawag sa "pangdani nga mga espiritu." Ang ilang
piho nga trabaho mao ang pagdaldal sa mga tawo ngadto sa sayop nga doktrina. Ang "dok
trina sa mga demonyo" usa ka pagtudlo nga gipresentar nga "kamatuoran" nga wala mouyon
sa sinulat nga Pulong sa Dios.
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SI SATANAS ADUNAY SISTEMA SA PAGHALAD:
Sa Mga Taga Roma 12:1, kita gisultihan nga ihalad ang atong kaugalingon sa Dios ingon nga
usa ka buhi nga halad. Kini nagpasabot nga kita motugyan sa hingpit nga pagkamaunongon
ngadto sa Dios. Si Satanas nanginahanglan usab ug halad:
Apan giingon ko, nga ang ginahalad sa mga Gentil, ginahalad nila sa mga yawa,
ug dili sa Dios; ug dili ako buot nga kamo magpakig-ambit uban sa mga yawa.
(I Mga Taga Corinto 10:20)
Si Satanas nanginahanglan sa hingpit nga pag-unong sa lawas, kalag, ug espiritu. Sa pagkati
nuod adunay mga serbisyo sa pagsakripisyo nga gihimo sa mga lalaki ug mga babaye nga nag
pahinungod sa ilang kaugalingon sa pag-alagad ni Satanas. Ang paghalad sa dugo sa mga
tawo ug mga mananap ginahimo usab.
SI SATANAS ADUNAY KAUGALINGONG SERBISYO SA KALAWAT:
Ang pagpakig-ambit sa kalawat sa tinapay ug vino gisugdan ni Jesus ingon nga paagi sa
paghinumdom sa iyang sakripisyo alang sa kasal-anan sa tanang katawhan sa krus (I Mga
Taga Corinto 11: 23-34). Si Satanas nagpanghimakak niini pinaagi sa iyang kaugalingong
kalawat:
Kamo dili arang makainom sa copa sa Ginoo, ug sa tagayan sa mga yawa: kamo
dili arang makaambit sa lamesa sa Ginoo, ug sa lamesa sa mga yawa.
(I Mga Taga Corinto 10:21)
SI SATANAS ADUNAY MGA MINISTRO:
Ang Dios nagtawag sa pipila ka mga magtotoo aron mag-alagad isip mga pastor ug mangala
gad sa iyang iglesia ug ipahayag ang Ebanghelyo (I Mga Taga Corinto 12:28). Si Satanas
usab adunay mga ministro:
Ug dili katingad-an; kay bisan ngani si Satanas nagapakamanolonda sa
kahayag.
Busa dili dakong butang kon ang iyang mga ministro magapakaministro sa
pagkamatarung kansang katapusan mahiangay sa ilang mga buhat.
(II Corinto 11: 14-15)
ANG MGA MINISTRO NI SATANAS NAGMANTALA SA IYANG EBANGHELYO:
Ang "ebanghelyo" ni Satanas sukwahi sa Ebanghelyo ni Ginoong Jesu-Kristo:
Nga dili man laing Maayong Balita, kondili nga may uban nga nagapagubot
kaninyo ug buot nila nga balit-aron ang Maayong Balita ni Kristo.
Apan bisan pa kami, kun usa ka manolonda gikan sa langit, magwali kaninyo ug
lain nga Maayong Balita nga lahi kay sa among ginawali kaninyo, ipatunglo
siya. (Galacia 1: 7-8)
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SI SATANAS ADUNAY TRONO:
Ang Dios adunay trono sa Langit. Si Satanas usab adunay trono, bisan kita wala sultihi sa
tukmang nahimutangan niini:
Ug ang mananap nga mapintas nga akong hingkit-an sama sa usa ka leopardo,
ug ang iyang mga tiil sama sa mga tiil sa oso, ug ang iyang baba sama baba sa
leon. Ug ang dragon (Satanas) naghatag kaniya ug gahum , ug IYANG TRONO,
ug dakong pagbulot-an. (Pinadayag 13: 2)
SI SATANAS ADUNAY MGA MAGSISIMBA:
Adunay daghan nga nagasimba sa tinuod nga Dios. Si Satanas usab adunay mga magsisimba:
... Ug gisimba nila ang mapintas nga mananap, nga nagaingon, kinsa ang sama
sa mananap nga mapintas? ... (Pinadayag 13: 4)
Ang ubang mga magsisimba ni Satanas nagpakaaron-ingnong mga sumusunod ni Jesus:
Ang uma mao ang kalibutan; ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingha
rian; apan ang mga bunglayon mao ang mga anak sa dautan;
Ang kaaway nga nagpugas kanila mao ang yawa; ang pag-ani mao ang katapu
san sa kalibutan; ug ang mga mag-aani mao ang mga manolonda.
(Mateo 13: 38-39)
Si Satanas misagol sa dautang "binhi" uban sa maayong "binhi" (magtotoo).
SI SATANAS ADUNAY MGA MANALAGNA:
Ang Dios nagpahimutang sa mga manalagna sa Simbahan, mga tawo nga espesyal nga gidi
hogan sa pagdala sa direkta nga mensahe gikan kaniya ngadto sa Simbahan (I Mga Taga
Corinto 12:28). Si Satanas adunay mga bakakon nga mga manalagna kinsa naghatag ug
bakak nga mga mensahe:
Ug manggula ang daghang bakakong mga manalagna, ug magapahisalaag sa
kadaghanan. (Mateo 24:11)
SI SATANAS ADUNAY MGA MAGTUTUDLO:
Ang Dios nagdihog sa pipila ka mga tawo ingon nga mga magtutudlo sa pagpaambit ug
pagpasabot sa iyang Pulong ngadto sa uban (I Mga Taga Corinto 12:28). Apan ang tanang
mga magtutudlo dili gikan sa Dios. Si Satanas adunay mini nga mga magtutudlo nga
nagpakaylap sa iyang dautan nga doktrina:
Kay kaniadto may mibangon nga mga bakakon nga mga manalagna usab sa
taliwala sa katawhan, ingon man usab sa inyong taliwala may manindog nga
mga magtutudlo nga bakakon nga magpasulod ug malaglagong mga herija nga
magalimod bisan pa sa Ginoo, nga mitubos kanila, nga nagadala sa ibabaw sa
ilang kaugalingong hinanali nga pagkalaglag.
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Ug daghan ang mosunod sa ilang mga buhat sa pagpatuyang; nga tungod kanila
ang dalan sa kamatuoran pagapasipad-an.
Ug tungod sa kahikaw, nga inubanan sa mga malimbongong pulong ipamaligya
kamo…(II Pedro 2: 1-3)
Ang mga magtutudlo ni Satanas nagdala sa "makadaut nga mga herija," mga pagtulon-an nga
bakak ug hinungdan sa dibisyon. Sila nagsulti ug bakak ug mga eksperto sa pagsagol sa kama
tuoran ug kasaypanan sa usa ka paagi nga naghimo sa sayop nga madawat. Daghan sa maong
bakak nga mga pagtulon-an miresulta sa pagtubo sa mga kulto. Ang kulto mao ang bisan unsang sistema sa relihiyon o pagsimba nga dili hingpit nga kaharmonya sa sinulat nga Pulong
sa Dios. Usa kini ka "makadaut nga herija."
Ang mga ngalan, doktrina, ug organisasyon sa mga kulto nagkalainlain gikan sa nasud ngadto
sa nasud. Adunay daghan nga mga kulto nga dili mahimo ang pagngalan nilang tanan. Apan
hinumdomi, bisan unsang relihiyosong sistema nga wala mahiuyon sa Pulong sa Dios usa ka
kulto. (Ang seksyon sa "Taktikanhong mga pagmaniobra" niini nga leksyon naghatag ug dugang nga mga sumbanan alang sa pag-ila sa mga kulto.)
SI SATANAS ADUNAY MGA APOSTOLES:
Ang apostol usa ka tawo nga nagpakaylap sa Ebanghelyo ug nagtukod sa mga iglesia (I Mga
Taga Corinto 12:28). Si Satanas usab adunay mga apostoles nga nagbuhat sa iyang buhat sa
tibook kalibutan. Ilang gilimbongan ang mga tawo pinaagi sa pagsundog sa tinuod nga mga
apostol:
Kay kana sila bakakon nga mga apostoles, mga magbubuhat nga malimbongon,
nga nanagpakaapostoles ni Kristo. (II Corinto 11:13)
Ang mga apostoles ni Satanas nahimong pangulo sa bakak nga mga kulto ug misulod sa mga
simbahan sa pagpangulo nga mga kapasidad.
SI SATANAS NAGSUNDOG NI JESUS PINAAGI SA MINI NGA KRISTO:
Si Satanas nagsundog bisan pa kang Ginoong Jesu Kristo pinaagi sa pagpatungha sa mga
mini nga Kristo. Si Jesus nagpasidaan:
... Magmatngon kamo nga dili kamo pagpasalaagon ni bisan kinsa.
Kay daghan ang moanhi sa akong ngalan, nga magaingon, Ako mao si Kristo; ug
magapasalaag sa kadaghanan. (Mateo 24: 4-5)
SI SATANAS ADUNAY SISTEMA SA KOMUNIKASYON:
Ang Biblia nagrekord kon sa unsang paagi ang Dios nakigsulti sa tawo. Ang Dios nagpada
yon sa pagpakigsulti sa mga tawo karon. (Ang tibook kurso sa Harvestime International
Institute gigahin sa "Pag-ila sa Tingog sa Dios"). Si Satanas usab misulti sa tawo. Ang iyang
unang mga pulong ngadto sa mga tawo miresulta sa pagkahulog nila ngadto sa sala didto sa
Tanaman sa Eden (Genesis kapitulo 3).
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Ang mga magtotoo mag-ampo sa Dios mahitungod sa ilang mga panginahanglan ug ang Dios
motubag sa pag-ampo sa mga matarung (Santiago 5:16). Ang mga sumusunod ni Satanas nag
-ampo kaniya ug nakigsulti sa dautan nga mga espiritu. Usahay si Satanas motubag uban sa
labaw sa kinaiyahan nga mga panghitabo sama sa mga tingog, ang paglihok sa mga butang,
mga kasaba, ug uban pa.
Ang Dios nakigsulti sa tawo pinaagi sa iyang sinulat nga Pulong, ang Biblia. Ang mensahe
usab ni Satanas gipakigsulti usab pinaagi sa sinulat nga pulong sa dautan nga mga magasin,
libro, pelikula, ug musika. Ang komunikasyon sa Dios pinaagi sa iyang sinulat ug gisulti nga
Pulong nga maghatag ug giya sa tawo sa mga kalihokan sa kinabuhi. Si Satanas adunay siste
ma sa bakak nga giya nga mahimo pinaagi sa mga pamaagi sama sa mosunod:
Astrolohiya ug horoskopyo : Diin gigamit ang mga bitoon sa pagtagna sa mga panghitabo
ug paghatag ug giya.
Pagbasa sa mga dahon sa tsa, mga baraha, mga hulagway, mga bukol sa ulo, mga linya sa
palad sa kamot sa tawo ug bolang kristal: Ang impormasyon sa mga dahon sa tsa, mga bara
ha, mga linya sa kamot sa tawo, mga bolang kristal, ug mga hulagway giangkon nga naghatag
ug giya.
Salamangka: Nagagamit sa mga pamulong, mag posyon, mga habak, mahika, mga rituwal,
mga tigom sa espiritista, mga panagna, mga pamaagi sa swerte, mga sungkod sa pamarang,
mga panan-awon, mga hulagway, ug susamang dili-kasulatanhon nga mga pamaagi aron
makadawat ug giya.
SI SATANAS ADUNAY LABAW SA KINAIYAHAN NGA GAHUM
Si Jesus misaad sa labaw sa kinaiyahan nga gahum sa iyang mga sumusunod human sila
makadawat sa bautismo sa Espiritu Santo (Mga Buhat 1: 8). Si Satanas usab naghatag ug
labaw sa kinaiyahan nga gahum ug awtoridad (Pinadayag 13: 2). Ang iyang mga demonyo
makahatag ug labaw sa kinaiyahan nga kalig-on ug kusog. Si Satanas makahimo sa daghang
labaw sa kinaiyahan nga mga ilhanan ug mga milagro:
Kay kini sila mga espiritu sa mga yawa, nga nagabuhat ug mga milagro ...
(Pinadayag 16:14)
Si Jesus miingon:
Daghan ang magaingon kanako niadtong adlawa: Ginoo, Ginoo, wala ba kami magpa
nagna sa imong ngalan? Ug sa imong ngalan ginahinginlan namo ang mga yawa? Ug
tungod sa imong ngalan ginabuhat namo ang daghang mga katingalahang mga buhat?
Ug unya pagasaysayan ko sila, wala ako makaila kaninyo; pahawa kanako, kamong
mga mamumuhat ug dautan. (Mateo 7: 22-23)

280

ESPIRITUHANONG PANGONTRA NGA MGA ESTRATIHIYA:
MAKIGGUBAT BATOK SA ESPIRITUHANONG KADAUTAN DIHA SA
LANGITNONG MGA DAPIT
Ania ang mga piho nga pangontra nga mga estratihiya sa pagbuntog sa espirituhanong
kadautan sa langitnong mga dapit.
ILHA NGA SI SATANAS TIGSUNDOG:
Gikan sa inyong pagtuon niini nga leksyon hangtud niining puntoha kini tin-aw nga si Sata
nas tigsundog. Ang "pagsundog" nagkahulogan sa pagkopya o pagpeke sa usa ka butang.
Ang unang lakang sa pagbuntog sa kadautan sa langitnong nga mga dapit mao ang pag-ila
nga si Satanas nagsundog sa matag bahin sa relihiyosong estruktura sa Dios. Pagbantay sa
mga pagsundog!
GAMITA ANG PAG-ILA:
Adunay espesyal nga gasa sa Balaang Espiritu nga gitawag nga "pag-ila sa mga espiritu."
Kini talagsaon nga abilidad nga gihatag sa Dios sa dihadiha nga pag-ila sa espiritu sa laing
tawo ug masayud kon sila maayo o dautan. Kon kamo aduna niining espirituhanong gasa,
gamita kini sa pagsagubang sa espirituhanong kadautan sa langitnong mga dapit.
Kon kamo wala niini nga gasa, ang Dios naghatag sa uban nga mga pamaagi sa pag-ila. Sa II
Pedro 2 ug sa libro ni Judas siya naglista sa mga kinaiya niining mga tawhana nga may mga
espiritu nga mapahitas-on. (Gamita ang "Taktikanhong mga pagmaniobra" nga seksyon niini
nga leksyon alang sa dugang nga pagtuon niini nga hilisgutan.) Ang tanan nga mga magtotoo
gidasig sa "pagsulay sa mga espiritu" (I Juan 4: 1) Ang "pagsulay" nagkahulogan sa "pag-ek
samen" sa mga espiritu. Kung inyong sulayan ang mga espiritu kini wala magpasabot nga
kamo naglihok sa kawalay pagtoo. Kung ang mga espiritu gikan sa Dios, sila mopasa sa pag
sulay!
TUN-I ANG PULONG SA DIOS:
Aron makaila sa bakak nga mga doktrina sa mga magtutudlo ni Satanas, mga apostoles, mga
propeta, ug mga ministro, kamo kinahanglan mahibalo kon unsa ang gitudlo sa Pulong sa
Dios. Si Pablo miingon kang Timoteo:
Magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahamut-an sa Dios, usa ka
magbubuhat nga walay igakaulaw, mahibalo nga mobahinbahin sa pulong sa
kamatuoran. (II Timoteo 2:15)
Bisan si Pablo usa ka dakong espirituhanong lider sa unang Simbahan, ang mga magtotoo sa
dakbayan sa Berea nagsusi sa tanan niyang gisulti pinaagi sa Pulong sa Dios:
Ug kini sila labi pang mabuot kay sa mga taga Tesalonica, kay gidawat nila ang
pulong sa bug-os nga kaabtik sa hunahuna, nga ginasusi nila sa matag adlaw ang
mga kasulatan, kung matuod ba kining mga butanga. (Mga Buhat 17:11)
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Aron dili malimbongan sa espirituhanong kadautan sa langitnong mga dapit, susihon ang
tanan nga gitudlo pinasikad sa Pulong sa Dios.
ISALIKWAY ANG TANAN NGA WALA SA PULONG:
Si Satanas nagtukod ug daghang espirituhanong kadautan sa langitnong mga dapit pinaagi sa
gitawag nga "pinasahi nga pagpadayag sa bag-ong kamatuoran." Ang mga tawo mangangkon
ug espesyal nga mga damgo, mga pagpakita sa mga anghel, mga panan-awon, mga tingog, o
uban pang labaw sa kinaiyahan nga mga panghitabo. Apan si Pablo nagpasidaan:
... Apan adunay pipila nga nagapagubot kaninyo ug buot nila nga balit-aron ang
Maayong Balita ni Kristo.
Apan bisan pa kami, kun usa ka manolonda gikan sa langit, magwali kaninyo ug
lain nga Maayong Balita nga lahi kay sa among ginawali kaninyo, ipatunglo siya.
(Galacia 1: 7-8)
Isalikway ang bisan unsang pagtudlo, doktrina, pagpadayag, o pinadayag nga dili uyon sa
Pulong sa Dios. Ayaw dawata ang bisan unsang panagna nga dili tukma sumala sa pagtoo
(Roma 12: 6) ug wala kini mahitabo (Deuteronomio 18:22). Ayaw pagdawat sa bisan unsa
nga pinadayag nga nagdala kaninyo pahilayo sa Dios ug sa kamatuoran sa iyang Pulong
(Deuteronomio 13: 1-5):
Ang tawo nga nagasaagsaag gikan sa dalan sa pagsabot magapahulay sa kati
lingban sa mga minatay. (Proverbio 21:16)
TIMBANG-TIMBANGA PINAAGI SA ESPIRITUHANONG BUNGA:
Tungod kay si Satanas nagsundog sa gahum sa Dios pinaagi sa labaw sa kinaiyahan nga mga
pagpakita sa mga milagro, mga ilhanan, ug mga katingalahan, ang Dios naghatag ug espesyal
nga pamaagi sa pagtimbang-timbang sa mga pagpangalagad. Inyong susihon ang labaw sa
kinaiyahan pinasikad sa espirituhanong bunga. Si Jesus nagtandi sa mga tawo ngadto sa mga
kahoy nga mamunga. Siya nag-ingon nga kamo makahibalo sa parehong tinuod ug mga tigsundog pinaagi sa ilang espirituhanon nga bunga:
Ang maayong kahoy dili makadala ug dautang bunga, ug ang dautan usab nga
kahoy dili makadala sa maayong bunga.
Busa tungod sa ilang mga bunga maila ninyo sila. (Mateo 7:18, 20)
Si Satanas makasundog sa espirituhanong mga gasa ug gahum sa Dios, apan siya walay
masundog sa balaang kinabuhi nga nagpakita sa bunga sa Balaang Espiritu nga naglakip sa
tinuod nga ...
... Gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, kalumo, pagkamaayo, pagtoo,
pagkaaghup, pagpugong sa kaugalingon; nga sa maong mga butang walay kasu
goan kabatok. (Galacia 5: 22-23)
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Timbang-timbanga ang mga ministeryo pinaagi sa espirituhanon nga bunga, dili sa labaw sa
kinaiyahan nga mga pagpadayag sa gahum.

LIKAYI ANG TANANG IMPLUWENSYA NI SATANAS:
Ang Dios nagpasidaan sa Israel sa paglikay sa tanang matang sa impluwensya ni Satanas:
... Magadugmok sa tanan nilang mga larawan nga bato, ug sa tanan nilang mga
tinunaw nga larawan, ug magagun-ob sa tanan nilang hatag-as nga mga dapit.
(Numeros 33:52)
Basaha ang dugang nga mga panudlo nga gihatag sa Dios sa Deuteronomio 18: 9-14. Ang
Israel kinahanglan walay kontak sa buhat ni Satanas sa bisan unsa nga porma. Pagalaglagon
ninyo ang bisan unsa nga inyong gipanag-iya nga may kalabutan sa mga salamangka o sa
buhat sa yawa. Kini maglakip sa mga diosdiosan, "mga pangpaswerte", mga posyon, mga
anting-anting, mga bolang kristal, mga dula, mga himan sa salamangka, ug uban pang susama
nga mga butang. Kini mao ang gibuhat sa mga tawo sa Bag-ong Tugon sa dihang sila nahi
mong mga magtotoo:
Ug daghan sa mga nanaghimo sa mga salamangka nanagdala sa tingob sa ilang
mga basahon, ug ilang gisunog kini sa atubangan sa tanan; ug gibilihan nila ang
tanan, ug nakita nila nga may kalim-an ka libo ka denario. (Mga $ 9,300 o
Php 465,000 (Mga Buhat 19:19)
Laglaga ang bisan unsang dautan nga mga literatura ug musika nga wala maghimaya sa Dios.
Ayaw paggahin ug oras sa mga dapit diin adunay dautan nga impluwensya. Ang Biblia nagta
la nga ang Dios sa iyang kaugalingon nagpakita sa espesyal nga dapit sama sa Templo sa Daang Tugon ug sa itaas nga lawak sa usa ka balay sa Adlaw sa Pentecostes.
Tinuod usab nga ang gahum ni Satanas makita sa espesyal nga mga dapit nga gipahinungod
sa dautan. Kini naglakip sa mga dapit diin ang mga dautang hulagway gipakita, ang pag-inom
ug ang masamok nga paggawi magakahitabo, ang mga panagtigom sa mga espiritista gipahi
gayon, ang pagsimba ni Satanas nagakahitabo .... bisan diin nga mga buhat nga makasasala
nagpadayon. Likayi ang ingon nga mga palibot, tungod kay ang gahum ni Satanas hilabihan
ka lig-on didto. Kamo dili makaampo sa pag-ampo sa Ginoo, "Ayaw kami itugyan ngadto sa
pagtintal" ug dayon ibutang ang inyong kaugalingon sa ingon nga dapit:
...Ug ako dili buot nga kamo adunay pakig-ambit sa mga yawa. (I Corinto 10:20)
Ayaw pagpakig-uban sa mini nga mga pangulo, mga magtutudlo, mga propeta, mga ministro
o mga apostoles:
Likayi ang tanang dagway sa dautan. (I Mga Taga Tesalonica 5:22)
IBUTYAG ANG KADAUTAN SA LANGITNONG MGA DAPIT:
Ang mga magtotoo dili mobaliwala niining espirituhanong kadautan sa langitnon nga mga
dapit.
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Ang mga pastor kinahanglang magwali sa tibook nga tambag sa Dios atubangan sa pagpang
lingla (II Timoteo 4: 1-4). Ang bakak nga pagtulon-an sa okulto ug mga doktrina sa mga
demonyo kinahanglan nga mailhan. Ang mga magtotoo dili moapil sa "dili mabungahon nga
mga buhat sa kangitngit" apan kinahanglan nga ibutyag sila (Efeso 5:11).
BUHATA ANG MINISTERYO SA PAGPALINGKAWAS:
Ang organisasyon sa Dios, ang tinuod nga Simbahan, mas gamhanan kay sa iya ni Satanas.
Kamo nakakat-on nga si Jesus mao ang pangulo sa iglesia, ug ang mga magtotoo mao ang
lawas. Uban niana sa hunahuna, basaha ang mosunod nga mga bersikulo:
(Dios) nagbutang sa tanan nga mga butang sa ilalum sa iyang mga tiil, ug giha
tag siya aron mahimong ulo ibabaw sa tanan nga mga butang sa iglesia. Nga mao
ang iyang lawas ... (Efeso 1: 22-23)
Sa tuyo nga karon ikapaila alang sa mga punoan ug sa mga kagamhanan diha sa
mga langitnong dapit, pinaagi sa iglesia, ang nagakalainlain nga kinaadman sa
Dios; (Efeso 3:10)
Si Jesus ang ulo sa Simbahan. Ang mga magtotoo mao ang lawas. Kon ang tanan nga mga
butang (lakip si Satanas ug ang iyang relihiyosong gambalay) anaa sa ilalum sa mga tiil ni
Jesus, nan sila usab ubos sa atong mga tiil tungod kay kita mao ang lawas. "Ubos sa mga tiil"
nagkahulogan nga sila anaa ubos sa gahum ug awtoridad nga gihatag sa Dios kanato. Si Jesus
miingon nga siya naghatag kanato sa gahum ibabaw sa "tanang gahum sa kaaway" (Lucas 10:
19). Kini naglakip sa espirituhanong kadautan sa langitnon nga mga dapit.
Ang iglesia mao gayud ang magpasundayag sa iyang gahum ngadto niining mga punoan ug
mga pagbuot-an! Kita kinahanglan mogamit niini nga ministeryo sa pagpalingkawas gikan sa
pagkaulipon sa "espirituhanong kadautan sa langitnong mga dapit." Kita mopahilayo sa mga
tawo gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag ug gikan sa gahum ni Satanas ngadto sa Ging
harian sa Dios (Mga Buhat 26:18).
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INSPEKSYON
1. Isulat ang mga sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Giunsa paggamit ang "langitnong mga dapit" sa Daang Tugon?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Unsa ang gipasabot sa "espirituhanong kadautan sa langitnong mga dapit"?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Itingob ang inyong nahinumduman mahitungod sa mga pamaagi ni Satanas alang sa
espirituhanong kadautan sa langitnong mga dapit.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.

Itingob ang pangontra nga mga estratihiya sa pagbuntog sa kadautan sa langitnong
mga dapit.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Tun-i ang mga pasidaan sa Dios ngadto sa Israel mahitungod kang Satanas ug sa
okultismo: Deuteronomio 18: 10-12; Levitico 17: 7; 19:31; 20:16.
2. Pagtuon ug dugang mahitungod sa mga sakripisyo nga gihimo ngadto sa mga yawa:
Deuteronomio 32:17; II Mga Cronicas 11:15; Salmo 106: 37.
3. Ang mosunod mao ang kasagaran nga mga kinaiya sa mga kulto:
-Diktador nga pagpangulo: Ang mga kulto nagpalibot sa mga dominante, mga mapangdani nga mga personalidad nga may hingpit nga awtoridad ug walay tulubagon
kang bisan kinsa.
-Iksklusibo: Ang mga Kulto nagsagop sa kinaiya nga sila lamang ang grupo nga adu
nay balaan nga kamatuoran. Sila dli makig-uban sa uban nga dili mouyon kanila.
-Mabalaodnon: Ang mga kulto kasagaran adunay higpit nga mga lagda sa pagtoo ug
panggawi nga walay Kasulatanhong basihan.
-Mapanalipdanon: Ang mga membro sa Kulto kasagarang gipatoo nga ang katiling
ban, organisadong relihiyon, ug gobyerno batok kanila. Kini ang hinungdan sa kina
iya nga mopatol sa ubang relihiyon, gobyerno, ug katilingban.
-Madaugdaugon: Ang mga membro sa kulto sagad gidaut ug gidaugdaug sa pagpa
ngulo.
-Masikreto: Daghang mga butang mahitungod sa kulto ang gitago gikan sa "mga
tagagawas".
-Mas Taas Nga Pagpadayag: Ang mga kulto sagad nag-angkon sa "mas taas nga pag
padayag" gikan sa Dios. Sila kanunay adunay tinubdan sa awtoridad nga labaw sa
Kasulatan. Kini mahimong mga sinulat o pagpadayag sa tigtukod o laing tawo. Sa
pipila ka mga hitabo tingali kini ang talagsaon nga paghubad sa Biblia sa nagpundar.
Ang ilang mga doktrina dili sa pagkakaron nagrepresentar sa Bibliyanhong mga pag
tulon-an.
-Supak-sa-simbahan: Ang mga Kulto kusganong misupak sa organisadong mga
iglesia ug sa ilang mga pastor.
-Supak-sa-pamilya: Ang mga Kulto usahay kontra sa pamilya, nga nagpasabot nga
gusto nila ang ilang mga miyembro nga maputol ang relasyon sa pamilya nga dili
mga miyembro. Sila naningkamot sa pagbungkag sa mga relasyon sa gigikanan nga
pamilya aron mapabilin ang ilang mga tinun-an.
4. Adunay daghan nga mga kulto sa tibook kalibutan nga imposible nga mailhan ang
tanan, apan tungod sa nagkadako sa pag-uswag sa gitawag nga "bag-ong henerasyon
nga kalihokan" among gibati nga importante ang paghisgot niining "doktrina sa mga
demonyo."
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Sa panahon sa pagsulat niini nga manwal ang bag-ong henerasyon naglakip sa minil
yon nga mga tawo sa tibook kalibutan ug kusog nga nagtubo! Ang dagko nga mga
magmamantala sa Estados Unidos karon adunay "mga departamento sa bag-ong hene
rasyon" tungod kay adunay panginahanglan sa ilang mga materyales. Ang bag-ong
henerasyon nga kalihokan adunay mga gamot sa karaang okultismo. Kini adunay
makasaysayang relasyon sa mga buhat sa mga Sumerianhon, Indianon, Ehiptohanon,
Caldeohanon, Babilonyahanon, ug Persianhon. Ang "bag-ong henrasyon" usa ka bagong titulo, apan ang okulto nga nalangkit niini dili bag-o.
Si Jesus giisip nga usa sa daghang mga "dios" o mga tigpadayag sa "kamatuoran" kauban ni
Buddha, Mohammed, Confucius, Zoroaster, Krishna, ug uban pa. Ang pagkadios ni Jesus
gilimod. Samtang gitudlo sa Biblia nga ang tawo nahimulag sa Dios pinaagi sa sala, ang bagong henarasyon nga kalihokan nagtoo nga ang tawo natawo sa kinaiya nga maayo. Sila nag
too nga siya nahimulag gikan sa Dios diha lamang sa iyang panimuot ug biktima sa sayop
nga pagbati sa managlahi nga pagkatawo nga nagbuta kaniya sa iyang mahinungdanon nga
panaghiusa sa Dios.
Tungod niini, ang bag-o henerasyon nga kalihokan nagpasiugda sa nagkalainlaing mga pama
agi sa pag-usab sa panimuot sama sa yoga, pagpamalandong, pag-awit, makalipay nga pagsa
yaw, druga, ug uban pa. Sila nag-isip niini nga pamaagi sa kaluwasan. Tungod niini nga mga
binuhatan ug ang pagkalambigit sa salamangka, pamarang, mga espiritsta, ug uban pa, ang
mga binuhatan sa bag-ong henerasyon nagbukas sa pultahan ngadto sa demonyohanong mga
impluwensya.
Ang bag-ong henerasyon nga kalihokan naghatag usab ug gibug-aton sa karaang mga doktri
na sa Hindu sa reinkarnasyon ug karma. Sila nagtoo nga ang sunod-sunod nga mga reinkar
nasyon makatabang sa pagwagtang sa dili maayo nga "karma." Ang tawo nag-isip sa iyang
kaugalingong "Satanas" ingon man sa iyang kaugalingong dios ug kaluwasan. Busa, ang bagong henerasyon nga kalihokan nakagamot sa humanismo. Ang mga hiyas ug moralidad adu
nay kalabutan, nga nagpasabot nga kini magkalahi sumala sa tawo ug kultura. Kamo naghi
mo sa inyong kaugalingong reyalidad pinaagi sa paghimo sa unsay gibati nga maayo ug mata
rung alang kaninyo. Ang bag-ong henerasyon nga kalihokan wala moila sa tukma nga mora
lidad sumala sa Pulong sa Dios.
Tungod kay sila nagtoo nga walay dautan, busa walay krimen ug walay biktima. Ang kamata
yon giisip nga ilusyon ug tungod kay sila nagtoo nga ang usa ka tawo nagpadayon nga moba
lik sa lain nga lawas, walay mga biktima sa pagpatay o aborsyon.
Ang bag-ong henerasyon nga mga pamaagi sa pagpakaylap sa propaganda naglakip sa pagsu
lod (bisan sa tinuod nga Simbahan) ug panaghiusa pinaagi sa tibook kalibutan nga pagkutay.
Ang mga miyembro sa bag-ong henerasyon naghisgot sa umaabot nga "paghinlo" nga maga
limpyo sa kalibutan sa tanan nga mga "gagmay nga natawo nga mga kalag" nga wala maka
kita sa ilang kaugalingon nga mga dios. Sila nagtrabaho padulong sa pagtingob sa gahum sa
pangtibook kalibutan nga lebel, dili diosnon nga panaghiusa uban sa tawo ingon nga bugtong
awtoridad. Ang bag-ong henerasyon nga kalihokan mahimong usa sa daghang pwersa diin si
Satanas magtapos sa iyang plano alang sa paghiusa sa kalibutan. Mahimo nga kini posible sa
usa ka plataporma diin ang antikristo motungha sa tibook kalibutan nga pagbulot-an.
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5. Pagtuon sa II Pedro kapitulo 2 ug sa libro ni Judas. Ilista ang mga kinaiya nga
makatabang kaninyo nga makita ang mga mensahero ni Satanas sa simbahan:
Mga Kinaiya sa Bakakon Nga Mga Magtutudlo
II Pedro Kapitulo 2:

Ang bakakong mga magtutudlo nagtudlo sa makadaut nga mga herija: Bersikulo 1
Sila naglimod sa Ginoo:
Bersikulo 1
Karon ... ipadayon ang listahan:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Mga Kinaiya sa "Pipila Ka Mga Tawo"
Kinsa Miyuhot Sa Simbahan
Libro Ni Judas
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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KAPITULO 21
PAGDUMALA SA DEMONYOHANONG GAHUM
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:












Pagsulat sa sag-ulohong berssikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa tulo ka dagkong matang sa mga demonyo nga nag-ataki sa lawas, kalag, ug
espiritu sa tawo.
Pagpatin-aw sa bili sa gasa sa pag-ila sa mga espiritu sa pagsagubang sa demonyoha
nong mga gahum.
Pagpasabot kung unsa ang gipasabot sa gisamok sa demonyo.
Pag-ila sa mga kinaiya sa tawo nga gisamok sa demonyo.
Pagpasabot kon unsa ang gipasabot sa gidaugdaug sa demonyo.
Pag-ila sa mga kinaiya sa tawo nga gidaugdaug sa demonyo.
Pagpasabot kon unsa ang gipasabot sa gipanag-iya sa demonyo.
Pag-ila sa mga kinaiya sa tawo nga gipanag-iya sa demonyo.
Pagtingob sa ministeryo ni Jesus nga may kalabutan sa mga gahum sa demonyo.
Paggamit sa mga giya sa Kasulatan sa pagbuntog sa gahum sa demonyo.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Giunsa sa Dios pagdihog si Jesus nga taga Nazaret sa Espiritu Santo ug sa
gahum: nga milakaw sa pagbuhat ug maayo, ug nagaayo sa tanan nga gidaug
daug sa yawa; kay ang Dios nag-uban kaniya (Mga Buhat 10:38)
PASIUNA
Sulod sa dugay nga panahon ang buhat sa mga demonyo gipaundang sa kadaghanan isip usa
ka talagsaon nga buhat sa mga kulturang pagano. Kini wala giisip nga suliran nga misulong
sa mga kinabuhi, mga panimalay, mga simbahan, ug mga nasud.
Sumala sa inyong nakat-onan kaniadto, ang mga demonyo organisadong pwersa sa mga
gahum batok sa diin ang mga magtotoo makigdumog (Efeso 6:12). Ang mga demonyo mao
ang mga ahente nga gigamit ni Satanas aron matuman ang iyang mga katuyoan sa kalibutan.
Ang mosunod nga tsart nagtingob kung unsa ang inyong nakat-onan mahitungod sa mga
demonyo ug sa ilang mga dapit sa kalihokan:
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Pangdani Nga Espiritu

Mahugaw’ng Mga Espiritu

Makaapekto sa espiritu
sa tawo

Makaapektar sa kalag sa tawo

Mga Espiritu Sa Sakit

Makaapekto sa lawas
sa tawo

Kini nga mga espiritu makahimo ...

Pagdaugdaug
Pagpanag-iya
Pagsamok
Kon kamo makigbisog sa epektibo nga pakiggubat, kamo kinahanglan magkat-on unsaon
pag-atubang sa mga gahum sa demonyo nga nanglupig, nagsamok, o nanag-iya sa lawas,
kalag, ug espiritu. Adunay mga tawo sa tanang bahin kaninyo nga gilupigan, gisamok, ug
gani gipanag-iya sa mga gahum sa kangitngit nga nailhan nga mga demonyo. Kini nga
kapitulo nagpresentar sa mga sumbanan alang sa pagministeryo sa mga naapektohan sa mga
gahum sa demonyo.
SI JESUS UG MGA DEMONYO
Ang pagtudlo ug pangalagad ni Jesus nagpasundayag nga ang demonyohong mga espiritu usa
ka tinuod nga pwersa sa dautan. Ang gitudlo ni Jesus mahitungod sa mga demonyo ug kon
giunsa niya pagdumala sila naghatag ug bililhong impormasyon mahitungod sa mga estrati
hiya ni Satanas.
Si Jesus midawat sa kamatuoran nga si Satanas mao ang magmamando sa panon sa mga
demonyo. Siya nagtudlo sa reyalidad ug gahum sa mga demonyo. Siya miingon nga ang
paghingilin sa mga demonyo usa sa mga ilhanan nga ang Gingharian sa Dios miabot na.
Basaha ang Mateo 12: 22-30, Marcos 3: 22-27, ug Lucas 11: 14-23 alang sa katingbanan sa
unsa ang gitudlo ni Jesus mahitungod sa mga demonyo.
Ang dako nga bahin sa pagpangalagad ni Jesus naglakip sa pagdumala sa mga demonyo. Ang
panig-ingnan ni Jesus ug ang awtoridad sa iyang ngalan naghatag sa Kasulatanhong basihan
sa pagsagubang sa demonyohanong gahum. Si Jesus nag-alagad sa tanan nga miduol nga
adunay demonyohanong mga problema. Si Pedro miingon bahin kang Jesus:
... Ang Dios nagdihog ni Jesus nga taga Nazaret sa Espiritu Santo ug sa gahum:
nga milakaw sa pagbuhat ug maayo, ug nagaayo sa tanan nga gidaugdaug sa
yawa. (Mga Buhat 10:38)
Diha sa taktikanhong mga pagmaniobra nga seksyon niini nga leksyon kamo makatuon ug
dugang pa sa piho nga mga hitabo nga natala sa Biblia diin si Jesus nakig-atubang sa demonyohanong mga gahum.
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GIUNSA SA MGA DEMONYO PAGLIHOK
Sama sa inyong nakat-onan, ang mga demonyo gigamit ni Satanas aron supakon ang Dios,
ang iyang plano ug mga katuyoan, ug ang iyang katawhan. Sila usab nakiggubat batok sa
mga dili magtotoo aron sa pagpugong kanila gikan sa kamatuoran sa Ebanghelyo. Ang mga
demonyo nagkontrolar sa piho nga mga teritoryo (mga pamunoan) sama sa prinsipe sa Persia
nga gihisgutan sa Daniel 10: 12-13. Ang mga demonyo usab namuhat pinaagi sa mga perso
nalidad - pinaagi sa mga lalaki ug mga babaye - aron matuman ang mga tumong ni Satanas sa
kalibutan.
Ang pagsupak sa kabubut-on sa Dios mao ang pangunang tumong ni Satanas. Ang pulong
nga "Satanas" nagkahulogan nga "kaaway." Si Satanas maoy nag-unang kaaway sa Dios
(Job 1: 6; Mateo 13:39). Siya ikaduhang kaaway sa tawo (Zacarias 3: 1; I Pedro 5: 8).
Sama sa inyong nakat-onan, ang mga demonyo adunay nagkalainlaing kinaiya. Usa ka demon
yo ang nagpaila sa iyang kaugalingon diha sa I Mga Hari 22:23 ingon nga "bakakong espiri
tu. Usa ka "bungol ug amang" nga espiritu giila diha sa Marcos 9:25. Ang mga demonyo sa
nagkalainlaing mga kinaiya nagalihok ingon nga mga espiritu sa sakit, pangdani nga mga
espiritu, ug mahugaw nga mga espiritu. Si Satanas migamit kanila aron makiggubat batok sa
tawo sa lawas, kalag, ug espiritu:
MGA ESPIRITU SA SAKIT:
Kini nga mga espiritu nga nagsakit sa lawas sa mga magtotoo ingon man sa mga dili magto
too. Basaha ang Lucas 13: 10-17. Kini nga babaye gisakit sa espiritu sa sakit. Siya anaa sa
mga serbisyo sa Adlaw nga Igpapahulay ug si Jesus mitawag kaniya nga "usa ka anak nga
babaye ni Abraham." Ang duha niini nga mga kamatuoran nagpakita nga tingali siya usa ka
sumusunod sa Dios, apan ang iyang lawas gisakit ni Satanas sulod sa 18 ka tuig. Alang sa
ubang mga ehemplo sa demonyohanong mga gahum nga nagsakit sa lawas tan-awa ang
Mateo 12:22; 17: 15-18; Mga Buhat 10:38; II Mga Taga Corinto 12: 7.
PANGDANI NGA MGA ESPIRITU:
Kini nga mga espiritu nagsakit sa espiritu sa tawo, nga nagadani kaniya sa pagtoo sa bakak
nga mga doktrina ug mahukman sa walay katapusan nga silot. Sila mga espiritu sa bakak nga
doktrina, kulto, mini nga Kristo, ug mini nga mga magtutudlo:
Karon ang Espiritu nagsulti sa dayag, nga sa umaabot nga mga panahon ang
uban mobiya gikan sa pagtoo, nga nagpatalinghug sa mga limbongang espiritu,
ug mga pagtulon-an sa mga yawa. (I Timoteo 4: 1)
Kay sila ang mga espiritu sa mga yawa, nagabuhat ug mga milagro, nga nangad
to sa mga hari sa tibook kalibutan, aron tigumon sila ngadto sa gubat sa dakong
adlaw sa Dios nga Labing Gamhanan. (Pinadayag 16:14)
Bisan kaniya, kansang pag-anhi sumala sa pagbuhat ni Satanas uban sa tanan
nga mga gahum ug mga ilhanan ug bakak nga mga katingalahan.

.
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Ug sa tanan nga pagpanglimbong sa pagkadili matarung kanila nga magakawa
la; tungod kay sila wala makadawat sa gugma sa kamatuoran, aron sila unta
maluwas. (II Tesalonica 2: 9-10)
Ang nangdani nga mga espiritu naglakip sa "espiritu sa pagpanagna" nga gihisgotan sa Mga
Buhat:
Ug nahitabo nga samtang nangadto kami sa pag-ampo, usa ka babaye nga
adunay espiritu sa pagpanagna misugat kanamo, nga naghatag sa iyang mga
agalon ug dakong ganansya pinaagi sa pagtagna. (Mga Buhat 16:16)
Ang ingon nga mga espiritu sa pagpanagna o "pamilyar nga mga espiritu" naglihok sa mga
panghimalad, mga barangan, ug bolang kristal, ug mga magbabasa sa dahon sa tsaa. Pinaagi
sa dili kasulatanhong mga paagi, kining mga espiritu sa pagpanagna nagtagna sa umaabot ug
mga butang nga dili mailhan sa natural. Ang mga pasidaan batok sa mga pamilyar nga mga
espiritu gihatag sa Levitico 19:31; 20: 6; Deuteronomio 5: 9; 18:10; Levitico 20:27; ug I
Samuel 28: 3.
Ang pangdani nga mga espiritu nag-aghat sa konsensya, nagdani, naghaylo, nagtintal, nagla
mat, nag-interes, nagpahinam, nagdasig, nagpukaw, nagkabig, ug naglimbong. Ang mga pang
dani nga mga espiritu aktibo sa pagpahinabo sa "espirituhanong pagkadautan sa langitnong
mga dapit. "Sila anaa ug naglihok sa matag kulto ug bisan diin nga adunay sayop nga mga
doktrina.
Hinumdomi nga si Satanas nangandoy sa pagsimba ug iyang kuhaon kini sa bisan unsang
paagi nga makuha niya kini. Ang pangdani nga mga espiritu nagdani sa mga lalaki ug mga
babaye sa pagsimba sa mga diosdios ug gani ni Satanas mismo. Kamo makakat-on ug dugang
pa mahitungod sa “espirituhanong kadautan sa langitnong mga dapit” diha sa Kapitulo 20.
MAHUGAW’NG MGA ESPIRITU:
Kini nga mga gahum sa demonyo nagsakit sa kalagnon nga kinaiyahan sa tawo. Sila maoy
responsable sa imoral nga mga buhat, mahugaw nga mga hunahuna, tintasyon ug uban pang
estratihiya ni Satanas nga gigamit sa paggapus sa mga lalaki ug mga babaye. Sa diha nga si
Satanas nagkontrolar sa mga indibiduwal sa mahugaw nga espiritu, siya usab makalihok sa
mga panimalay, mga simbahan, ug tibook nasud ingon nga kini nga mga grupo gilangkuban
sa mga indibiduwal. Kini maoy paagi nga gigamit ni Satanas sa nagkalainlaing lebel sa
estruktura sa katilingban. Alang sa mga pananglitan sa mahugaw nga mga espiritu tan-awa
ang Mateo 10: 1; 12:43; ug Marcos 1: 23-26.
PAGDAUGAUG, PAGSAMOK, PAGPANAG-IYA
Ang dautan nga mga espiritu makadaugdaug sa mga tawo. Ang pagdaugdaug nagpasabot sa
pagdala, pagsumpo, o paggapus gikan sa gawas. Kini nga pagdaugdaug gihimo sa dautan nga
mga espiritu sa nagkalainlaing mga paagi. Sila ang hinungdan sa depresyon, naghimo ug ne
gatibo nga mga kahimtang, ug nagsal-ot ug sayop nga mga panghunahuna sa hunahuna sama
sa mga hunahuna sa paghikog, imoralidad, pagkawalay pagtoo, kahadlok, ug uban pa. Ang
mga demonyo makahimo sa Satanasnong mga sirkumstansya ug sitwasyon nga nagatintal sa
mga tawo sa pagpakasala:
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Giunsa sa Dios pagdihog si Jesus nga taga Nazaret sa Espiritu Santo ug sa
gahum: nga milakaw sa pagbuhat ug maayo, ug nagaayo sa tanan nga gidaug
daug sa yawa; kay ang Dios nag-uban kaniya (Mga Buhat 10:38)
Ang mga demonyo mahimo usab nga mopanag-iya sa mga tawo. Ang pagpanag-iya sa demon
yo usa ka kondisyon diin usa o labaw pa ka mga dautang espiritu (mga demonyo) nagpuyo sa
lawas sa usa ka tawo ug hingpit nga nagkontrolar sa ilang biktima sa kinabubut-on. Ang
ubang mga tawo gusto nga gamiton ang pulong nga "nademonyohan" kay sa pagpanag-iya,
apan sa walay pagtagad sa pulong, ang giyawaan o gipanag-iya sa yawa nga tawo mao ang
nagsilbing tig-abi-abi sa nagpuyo nga mga demonyo. Ang "pagpanag-iya" wala magpasabot
nga ang tawo dili responsable sa iyang kaugalingong sala. Ang iyang responsibilidad anaa sa
mga butang nga nagdala ngadto sa iyang kahimtang.
Ang pagpanag-iya mahitabo sa kinabubut-on. Ang tawo tingali nagtinguha nga dumalahon sa
espiritu sa mga gahum aron makipagkita sa mga espiritista, makapahayag ug panunglo, maka
pamarang, o makasiguro sa ubang pipila nga labaw sa kinaiyahan nga gahum. Ang pagpanagiya mahimo usab nga mahitabo sa dili-kinabubut-on. Ang tawo wala mangayo nga panag-iya
hon, apan pinaagi sa makasasala nga mga hunahuna, mga buhat, o pakipagkita sa mga espiri
tista ang pagpanag-iya moresulta.
Ang demonyohanong mga gahum nga nagalihok sa mga ginikanan ug ang mga sala sa mga
ginikanan makaapekto sa sunod nga kaliwatan. (Tan-awa sa Exodo 20: 5; 34: 7; ug Deutero
nomio 5: 9). Kini nga mga asoy alang sa pagpanag-iya sa demonyo o pagdaugdaug sa mga
anak sama sa natala sa Marcos 7: 24-30 ug 9: 17-21.
Adunay butang usab nga sama sa pagsamok sa demonyo. Kini maoy kahimtang diin ang usa
nasamok pinaagi sa interes sa o pagkalinga sa mga yawa. Kini maoy talagsaon nga interes sa
okulto, mga demonyo, ug ni Satanas nga nagkontrolar sa interes ug mga pangagpas sa naga
diktar nga paagi. Ang pagsamok sa demonyohanong mga gahum modala ngadto sa pagpanagiya pinaagi kanila.
ANG MGA DEMONYO BA MAKAAPEKTO SA MGA MAGTOTOO?
Ang matuod nga magtotoo dili mapanag-iya sa yawa tungod kay ang Espiritu Santo dili
mahimo nga magapuyo sa mao ra usab nga templo nga gipuy-an sa dautan nga espiritu:
Unsa? Wala ba kamo manghibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa
Espiritu Santo nga anaa kaninyo, nga inyong nabatunan gikan sa Dios, ug
kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon?
Kay gipalit na kamo sa usa ka bili: busa himayaon ninyo ang Dios diha sa inyong
lawas, ug diha sa inyong espiritu, nga mga iya sa Dios. (I Corinto 6: 19-20)
Sa diha nga kamo iya sa Dios, ug napuno sa Espiritu Santo, kamo dili na iya ni Satanas ug
mapuno sa iyang mga espiritu sa mao nga higayon. Ang Espiritu Santo dili magpabilin diha
parehong"templo" uban ni Satanas.
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Apan kini wala magpasabot nga ang mga magtotoo dili maapektohan sa demonyohanong
mga gahum. Kini mao ang mga gahum nga atong gipakigdumogan. Si Satanas migamit sa
demonyohanong mga gahum sa pag-ataki sa mga magtotoo gikan sa gawas pinaagi sa pagda
ugdaug, sa mga simtomas nga kaniadto gihisgutan na. Apan siya dili makapanag-iya sa matu
od nga magtotoo. Ang "pagpanag-iya" nagpaila sa sulodnon nga pag-okupar. Ang "pagdaug
daug" o paggapus nagpakita sa pagkontrolar gikan sa gawas. Ang mga panggawi sa mga mag
totoo mahimong gimandoan sa yawa kon motugot sila sa demonyohanong mga gahum sa pag
lupig kanila. Ang maong pagpangdaugdaug o paggapus pinaagi sa dautan nga mga gahum
nagtugot ni Satanas sa paggamit kanila alang sa dautang mga katuyoan.
Kini mao ang nahitabo sa dihang si Pedro, ang usa ka tinun-an ni Jesus, gigamit ni Satanas sa
pagsulay sa pagpalihis ni Jesus sa pag-antus alang sa mga sala sa tanang katawhan. Sa diha
nga gihulagway ni Jesus ang pag-antus nga iyang pagaantuson, si Pedro miingon:
... Ipahilayo kana kanimo, Ginoo: kini dili mahitabo kanimo. (Mateo 16:22)
Si Jesus miingon kang Pedro:
... Pahawa kanako, Satanas: Ikaw usa ka kapangdolan nganhi kanako: kay wala
ka makapanghunahuna sa mga butang nga iya sa Dios, kondili sa mga butang
nga ila sa mga tawo. (Mateo 16:23)
Si Jesus wala magpasabot nga si Pedro mao si Satanas. Siya nakaila nga niana nga higayon gi
tugotan ni Pedro si Satanas sa paglihok pinaagi kaniya. Siya wala gipanag-iya sa yawa, apan
siya nagatugot sa Satanasnong espiritu sa pag-impluwensya kaniya. Ang mga magtotoo pina
agi sa ilang kaugalingong lihok, naghatag ug luna o naghimo ug lawak alang kang Satanas
nga mogamit kanila.
Ayaw paghatag ug luna sa yawa. Efeso 4:27
Sa diha nga ang tawo natawo pag-usab, ang iyang ngalan nahisulat diha sa espesyal nga libro
sa Langit nga gitawag sa libro sa kinabuhi. Kadto lamang kansang mga ngalan anaa niini nga
libro ang mga molupyo sa langit sa kahangturan:
Ug bisan kinsa nga dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi
gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. (Pinadayag 20:15)
Mahimo nga ang inyong ngalan nahisulat diha sa libro sa kinabuhi, apan sa ulahi mapapas
tungod sa pagbalik ngadto sa makasasala nga pagkinabuhi:
Siya nga makadaug, pagasul-oban sa maputi nga mga bisti; ug dili ko paga
palaon ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi, apan akong igasugid ang
iyang ngalan sa atubangan sa akong Amahan, ug sa atubangan sa iyang mga
manolonda. (Pinadayag 3: 5)
Kon ang magtotoo nagpadayon sa nasayran, wala isugid nga sala, adunay punto nga siya
mohunong na nga mahimong Kristohanon. Ang apostol Pablo nagpahayag sa iyang kaugali
ngon nga kabalaka nga dili siya "isalikway" human sa pagsangyaw ngadto sa uban:
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Apan gibuntog ko ang akong lawas, ug gibutang ko kini sa pagkaulipon, kay
tingali sa human ako makamantala sa uban, ako sa akong kaugalingon iga
salikway. (I Mga Taga Corinto 9:27)
Si Pablo nakaamgo nga ang sala, ilabi na ang padayon nga wala ikasugid nga mga sala sa
unod, moresulta sa pagkawala sa iyang kaugalingong kalag bisan pa siya nagwali sa Ebang
helyo ngadto sa uban.
Pinaagi sa padayon nga pagkinabuhi diha sa sala kamo sa ngadto-ngadto mosangpot sa pagba
lik sa makasasala nga kahimtang ug kamo dili na tinuod nga sumusunod ni Kristo Jesus. Kon
kamo mopadayon sa mga nailhan ug wala maisugid nga sala, walay usa nga makasulti kanin
yo sa unsa nga punto kamo mihunong nga nahimong sumusunod ni Jesus ug pag-usab nahi
mong kabahin sa Gingharian ni Satanas. Ang Dios ang nagtino niana nga punto. Apan sa diha
nga kini mahitabo na, kamo nag-abli sa inyong kaugalingon ngadto sa mas dako nga ataki sa
kaaway, lakip na ang posibilidad sa pagpanag-iya sa yawa. Mao nga importante nga sa diha
nga kamo makasala diha-diha dayon isugid ang sala ug motalikod gikan sa pagkadili-mata
rung:
Kon isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga
mopasaylo kanato sa atong mga sala, ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang
pagkadili makatarunganon.
Kon kita magaingon nga wala kita makasala, kita naghimo kaniya nga baka
kon, ug ang iyang Pulong wala dinhi kanato. (1 Juan 1: 9-10)
Si Jesus gitawag nga Pulong sa Dios diha sa daghang mga dapit sa Kasulatan. Kon ang
Pulong sa Dios wala nagpuyo diha kaninyo, nan, si Jesus wala nagpuyo diha kaninyo.
GIUNSA PAGKONTROLAR SA MGA DEMONYO
Ang mga demonyo nagkontrolar sa daghang mga paagi:
1. Pinaagi sa mga kaliwatan: Ang mga demonyo makalupig o makapanag-iya sa tawo
tungod sa miaging pagpanag-iya o pagdaugdaug sa mga ginikanan. Kini nga asoy alang sa
impluwensiya sa mga demonyo sa mga anak (Exodo 20: 5; 34: 7; Deuteronomio 5: 9).
2. Pinaagi sa hunahuna: Ang hunahuna mao ang usa sa mga dagko nga panggubatan ni
Satanas. Kon si Satanas nagkontrolar sa inyong mga hunahuna, siya sa katapusan mokon
trolar sa inyong mga lihok. Ang kakulang sa kontrol sa pangisip moresulta sa kakulang sa
paggamit sa kabubut-on. Kini modala ngadto sa makasasala nga mga buhat. Ang pagpadayon
diha sa makasasala nga mga hunahuna ug mga buhat modala gikan sa pagdaugdaug ngadto sa
pagpanag-iya ug sa katapusan ngadto sa dunot nga panghunahuna sama sa gihulagway sa
Roma l - panghunahuna nga hingpit nga kontrolado sa dautan nga mga hunahuna.
Ang mga yawa usab makaangkon ug dalan pinaagi sa pang-usab sa hunahuna nga druga nga
nagpakunhod sa abilidad sa pagbatok sa mga demonyo ug nagtugot sa pagdugang ug dalan.
Ang "pag-usab sa panghunahuna " ug "pagkontrolar sa hunahuna" nga panudlo naghatag usab
ug agianan sa pagsulod.
3. Pinaagi sa makasasala nga mga buhat: Ang makasasala nga mga hunahuna sa dili ma
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dugay matuman pinaagi sa makasasala nga mga buhat. Pananglitan, ang hunahuna sa pagpana
paw matuman diha sa aktuwal nga buhat sa pagpanapaw. Ang sala maoy pagrebelde, ug ang
masukihon nga mga hunahuna ug mga aksyon naghatag ug agianan alang sa demonyohanong
kalihokan.
Sa diha nga ang magtotoo nagpadayon sa makasasala nga mga hunahuna o mga lihok sila
"naghatag ug dapit" sa Yawa (Efeso 4:27). Dugang nga espirituhanon lawak gihatag alang sa
kalihokan sa kaaway. Mga sala nga may kalambigitan sa espiritismo, lakip ang mga butang,
literatura, tigom sa mga espiritista, ug uban pa, mao ang mga buhat nga hilabihan ka delikado
ug nagdani sa demonyohanong mga gahum.
Ang dili magtotoo nga nagpuyo diha sa sala bukas dili lamang sa pagdaugdaug sa demonyo
hanong mga gahum, apan usab sa pagpanag-iya. Walay neyutral nga hawanan sa espiritu
hanong pakig-away. Kamo dapig sa bisan asa sa maayo o dautan. Kamo iya sa bisan hain sa
Dios o ni Satanas. Kon kamo iya ni Satanas ug wala nasinati sa bag-o nga pagkatawo diha ni
Jesu-Kristo, nan, kamo iya aron magamit, malupig, o mapanag-iya ingon sa iyang pagbuot.
4. Pinaagi sa tinguha: Ang ubang mga tawo nangayo ni Satanas ug demonyohanong
gahum aron makabuhat sila sa labaw sa kinaiyahan nga mga buhat.
5. Pinaagi sa walay sulod nga balay: Ang mga demonyo nagtagad sa lawas sa tawo nga
ilang gipuy-an nga ilang kaugalingong balay (Mateo 12:44). Sa diha nga ang tawo nakaling
kawas gikan sa demonyohanong mga gahum ug wala mopuno sa ilang balay diha sa bag-ong
pagkatawo nga kasinatian ug sa pagpuno sa Balaang Espiritu, ang pagsulod pag-usab mahi
tabo.
6. Pinaagi sa pagtugot: Usahay ang Dios naghatag ug pagtugot sa demonyohanong mga
gahum sa pagtuman sa espesyal nga mga katuyoan. Kini makita diha sa pagsulay ingon sa
nahitabo ni Job - o silot sa sala - ingon sa panig-ingnan ni Haring Saul.
KINSA ANG MOATUBANG SA DEMONYOHANONG MGA GAHUM?
Ang pag-atubang sa mga demonyo dili usa ka butang nga ipasagad ngadto sa propesyonal nga
mga ministro. Si Jesus miingon nga ang tanang mga magtotoo adunay abilidad sa pagbuntog
sa demonyohanong mga gahum:
Ug kini nga mga ilhanan magauban kanila nga motoo: sa akong ngalan ilang
pagahinginlan ang mga yawa ... (Marcos 16:17)
Si Jesus naghatag sa iyang mga sumusunod sa abilidad sa pag-atubang sa demonyohanong
mga gahum. Siya una nga mitugyan sa maong gahum ngadto sa mga tinun-an:
Ug sa diha nga siya mitawag ngadto kaniya sa iyang napulo ug duha ka mga
tinun-an, siya mihatag kanila sa gahum batok sa mahugawng mga espiritu, aron
sila makahingilin kanila, ug makaayo sa tanan nga matang sa sakit ug tanan nga
matang sa balatian. (Mateo 10: 1)
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Ug gitawag niya ang napulo ug duha, ug nagsugod sa pagsugo kanila sa tinagur
ha; ug mihatag kanila sa gahum batok sa mga mahugawng espiritu.
(Marcos 6: 7)
Siya mitugyan niining sama nga gahum sa tanang magtotoo:
Ug kini nga mga ilhanan magauban kanila nga motoo: sa akong ngalan ilang
pagahinginlan ang mga yawa... (Marcos 16:17)
Pagaayohon ninyo ang mga masakiton, pagahinloan ninyo ang mga sanlahon;
pagabanhawon ninyo ang mga patay, pagahinginlan ninyo ang mga yawa: sa
walay bayad inyong nadawat, sa walay bayad ihatag. (Mateo 10: 8)
Walay Bibliyanhong basihanan sa pagtoo sa Dios nga gituyo kining importante nga minister
yo nga idili lamang ngadto sa usa ka partikular nga grupo sa mga tawo. Ang layko nga si
Felipe gigamit sa Dios sa paghingilin sa dautan nga mga espiritu sa Samaria (Mga Buhat
8). Apan kini wala magpasabot nga ang mga magtotoo kinahanglan magdali sa mga kasi
natian sa demonyohanong mga gahum nga walay husto nga pagpangandam, sama sa nadis
kobrehan sa mga anak nga lalaki ni Sceva (Buhat 19).
Kini usab importante nga ang mga magtotoo dili mahimong sobrang nagamatikod sa demon
yo. Kita wala gitawag aron mohatag ug dakong pagtagad sa mga demonyo. Walay espirituha
nong gasa sa "paghingilin sa mga yawa." Apan kamo dili mahadlok sa demonyohanong mga
gahum. Sa dihang mag-atubang sa naapektohan sa mga demonyo, kamo kinahanglan nga adu
nay gahum sa pagdala sa kalingkawasan gikan sa Dios.
PAGMATIKOD SA DEMONYOHANONG PRESENSIYA
Sa pagbuntog sa demonyohanong mga gahum importante nga makahimo sa pag-ila sa ilang
presensya ug mga taktika. Ang Balaan nga Espiritu naghatag ug espesyal nga espirituhanong
gasa alang niini nga katuyoan. Kini nga gasa mao ang gitawag nga "Pag-ila sa mga espiritu"
(I Mga Taga Corinto 12:10). Ang pag-ila nagpasabot sa "pagdiskobre, pagtimbang-timbang,
ug sa paghimog kalainan tali sa." Ang gasa sa pag-ila sa mga espiritu makapahimo sa mag
totoo sa pag-ila sa mga espiritu nga nagalihok diha sa uban. Kini nagtugot kaniya sa pagdis
kobre, pagtimbang-timbang, ug pag-ila sa dautan nga mga espiritu.
Ang gasa sa pag-ila sa mga espiritu importante sa diha nga nagaatubang sa demonyohanong
mga gahum. Kini makapahimo kaninyo sa diha-diha dayon nga pag-ila kon aduna o walay
dautan nga espiritu ang usa ka tawo nga nagalihok pinaagi sa o batok kaniya. Kini magpu
gong sa pagpanglimbong sa mga malimbongon o bakakon nga mga espiritu. Ang usa niini
nga gasa makahimo sa pag-ila sa dautang mga taktika ug mga motibo sa demonyohanong
mga gahum.
Pananglitan, ang pipila sa pagkabungol ug pagkaamang (sumala sa rekord sa Biblia) ang
hinungdan usa ka espiritu. Ang ubang mga pagkabungol ug pagkaamang mahimong resulta
sa aksidente o sakit. Ang pag-ila makapahimo kaninyo sa pagtino sa hinungdan luyo sa ka
himtang nga makapahimo sa piho nga ministeryo.
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Dili ang tanang mga magtotoo aduna niining espesyal nga gasa sa pag-ila. Kon ang magtotoo
wala niini nga gasa adunay mga ilhanan sa demonyohanong presensya nga mamatikdan.
Sa diha nga miduol ang Sirofenisiahanon nga babaye kang Jesus uban sa apelar nga siya
mohingilin sa mahugaw nga espiritu gikan sa iyang anak nga babaye, siya miingon "Ang
akong anak nga babaye ginasakit sa yawa "(Mateo 15:22). Giunsa niya sa pagkahibalo niini?
Siya nahibalo niini pinaagi sa mga simtomas. Ang pagmatikod mao lamang ang pag-obserbar
kon unsay gibuhat sa demonyohanong mga espiritu sa tawo.
Ania ang pipila ka mga simtomas sa demonyohanong kalihokan:
Demonyohanong pagsamok maila sa dili kapugngan ug talagsaon nga pag-okupar sa mga
demonyo, ni Satanas, ug sa okulto. Ang maong tawo mahimo nga motimpasaw sa okultis
mo nga mga buhat, kanunay naghatag ug pasidungog sa tanang butang kang Satanas o mga
demonyo, o nagkapuliki sa pagtuon sa mga yawa ug ni Satanas.
Demonyohanong pagdaugdaug mailhan sa mosunod nga mga ilhanan:
1. Pisikal nga paggapus: Ang "anak nga babaye ni Abraham" nga gipahigawas sa espiri
tu sa sakit gigapus sa pisikal. Tan-awa sa Lucas 13: 10-17. Ang laygay nga sakit mahi
mong demonyohanong pagdaugdaug. Ang tanan nga sakit dili tungod sa demonyoha
nong mga gahum. Ang ubang mga sakit ang hinungdan mao ang paglapas sa balaod
sa kinaiyahan, sama sa dili pagkaon sa husto nga paagi o pag-inom sa dili maayo nga
tubig. Ang ubang mga sakit maoy pagpanton usab. Usa ka hari sa Biblia nga wala
mihatag ug himaya ngadto sa Dios gihampak sa mga ulod sa tinai ug namatay!
2. Pangisip nga pagdaugdaug: Mga kasamok sa hunahuna o panghunahuna sama sa pangisip nga pagsakit, kalibog, pagduha-duha, pagkawala sa panumdoman, ug uban pa.
Pagkadili mahimutang, kawalay katakus sa pagpangatarungan o pagpaminaw sa uban,
abnormal nga pagkatabian o sobrang pagkahilumon. Ang tanan nga problema sa pangi
sip dili gikan ni Satanas. Ang pagkawala sa kadasig, depresyon, ug kalibog mahimo
nga ang hinungdan alerdyi sa pipila ka mga pagkaon o sa dili balansi nga kemikal
diha sa utok. Ang Dios makahimo sa pag-ayo sa pangisip nga mga problema ug mga
balatian nga dili tungod sa demonyohanong mga gahum ingon man usab sa pagdala
ug kalingkawasan sa mga hitabo nga tungod sa mga demonyo. Ang pag-amping kina
hanglan nga dili iklasipikar nga ang tanan nga klasi sa sakit o pangisip nga mga prob
lema tungod sa demonyohanong mga espiritu. Usahay ang yano nga pagbag-o sa pag
kaon o sa estilo sa kinabuhi mowagtang sa problema kon kini tungod sa pisikal nga
mga hinungdan.
3. Emosyonal nga mga problema: Kasamok sa mga emosyon nga nagpadayon o nibalik,
lakip na ang kasuko, pagdumot, kayugot, kahadlok, pagkasinalikway, kalooy sa kauga
lingon, pangabugho, depresyon, kabalaka, kawalay-kasigurohan, pagkaubos, ug etc.
4. Espirituhanong mga problema: Sobrang mga kalisdanan sa pagbuntog sa sala, lakip na
ang makasasala nga mga batasan. Pagsalikway sa espirituhanon nga mga solusyon sa
mga problema. Bisan unsa nga matang sa sayop nga pagtulon-an o pagpanglingla, la
kip na ang pagkaulipon sa mga butang ug sa kulto nga mga literatura.
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5. Mga Sirkumstansya: Ang mga demonyo makamugna ug lisud nga mga kahimtang nga
makasamok. Ang maong mga kahimtang kasagaran naglakip sa kalibog ug mahimo
nga diha-diha dayon mailhan nga demonyohanon tungod kay ang Dios dili mao ang
tinubdan sa kalibog (I Mga Taga Corinto 14:33; Santiago 3:16).
Demonyohanong pagpanag-iya maila sa mosunod nga mga ilhanan:
1. Pagpuyo sa mahugaw nga espiritu: Kini gipakita sa nag-unang mga moral nga kahu
gawan. Kini mahimo nga maglakip sa tinguha sa paglakaw nga walay bisti. Alang sa
mga pananglitan tan-awa ang Marcos 5: 2 ug Lucas 8:27.
2. Talagsaon nga pisikal nga kusog: Ang tawo nga nagpakita ug kusog nga labaw sa
normal nga kapabilidad. Alang sa mga pananglitan tan-awa ang Marcos 5: 3 ug Lucas
8:29.
3. Pag-ulbo sa kapungot: Kini nga mga pag-ulbo mahimong inubanan sa nagbula nga
baba. Tan-awa ang Marcos 9: 14-29 ug Lucas 8: 26-39.
4. Pagbatok sa espirituhanon nga mga butang: Sa mga asoy sa Marcos 6: 7 ug 1: 21-28,
ang mga demonyo nakaila kang Jesus diha-diha dayon ug naghangyo kaniya sa pagpa
sagad kanila. Ang kahadlok sa ngalan ni Jesus, pag-ampo, ug ang Pulong ug pagpasi
pala sa espirituhanon maoy mga simtomas sa pagpanag-iya sa yawa. Sobra nga pagpa
sipala, pagbawog sa pisikal nga bahin, o kalit nga kausaban sa pamatasan mahitabo sa
diha nga ang espirituhanon nga mga butang mahisgotan.
5. Mga kausaban sa personalidad ug / o sa tingog: Ang tawo nga kasagaran maulawon
mahimong agresibo o mapintas. Ang mga lihok ingon man usab ang panagway mahi
mong apektado. Ang moral nga kinaiya ug salabutan mahimong mausab. Ang tingog
mausab (Marcos 5: 9).
6. Nagauban nga pisikal nga mga kasakit: Sa mga kaso sa demonyohanong pagpanagiya, kini makita dayon ingon nga mga kasakit sa mga pangisip ug sa sistema sa
kaugatan. (Mateo 9:33; 12:22; Marcos 5: 4-5). Sila mahimo usab nga naglakip sa
kinatibuk-an o pisikal nga pagkaniwang. (Marcos 9: 14-29).
7. Sa kaugalingon gipahamtang ang pisikal nga kadaut: Sa Mateo 17: 1421 mao ang
istorya sa anak nga lalaki sa tawo nga milukso sa kalayo. Sa Lucas 8: 26-39 kini nga
pagpanag-iya sa demonyo sa tawo naglaslas sa iyang kaugalingon sa mga bato aron sa
pagpahamtang sa pisikal nga kadaut.
8. Makalilisang nga kasakit: Lucas 8:28 nag-asoy nga kini nga tawo migawas nga naghi
lak tungod sa makalilisang nga sulodnon nga pagsakit tungod sa iyang pagpanag-iya.
9. Pagkainutil alang sa normal nga pagkinabuhi: Kini nga tawo dili mabuhi sa katiling
ban apan nagpuyo diha sa mga lubnganan sa mga sementeryo (Lucas 8:27).
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10. Pinaagi sa dili-kasulatanhong mga paagi, ang katakus sa pagtagna sa umaabot o sa
pagdiskobre sa wala mailhi: Ang babaye sa Buhat 16:16 gikaingon nga gipanag-iya
sa espiritu sa pagpanagna.
Ang mosunod usab nagpakita sa demonyohanong pagdaugdaug, pagpanag-iya, o pagsamok:
1. Nakasamok nga imoralidad sama sa kalambigitan sa pornograpiya, pagpanapaw,
pakighilawas, paawas sa kinatawo, homoseksuwalidad, ug ubang mga sala sa sekso.
Pinugos sa pagkaon, paghikog, kinaugalingong-paghiwa, pagkaamang, ug pagpatay.
2. Pagkaadik sa druga o vino
3. Mga pagpunaw, mga panan-awon, ug mga pagpamalandong nga wala nakatumong sa
o gikan sa usa ka matuod nga Dios.
4. Pagkaulipon sa mga emosyon: kahadlok, kabalaka, depresyon, pagdumot, kasuko,
pagselos, paglibak, kasina, garbo, kapaitan, pagkanegatibo, pagsaway.
PANGONTRA NGA MGA ESTRATIHIYA: PAG-ATUBANG SA MGA DEMONYO
Ania ang pipila ka mag Kasulatanhong mga estratihiya sa pag-atubang sa mga gahum sa
demonyo:
PANGUNANG PAGPANGANDAM SA INYONG KAUGALINGON:
Ang pagtoo moabot pinaagi sa pagpatalinghug sa Pulong sa Dios, ang piho o "Rhema" nga
Pulong. Sugdi sa pagtukod sa pagtoo diha sa inyong kaugalingong kasingkasing pinaagi sa
pagbasa sa Bag-ong Tugon uban sa bag-o nga kinaiya:
-Bisan unsay giingon ni Jesus sa iyang mga sumusunod nga buhaton, kamo magsugod
sa pagbuhat.
-Bisan unsay iyang giingon nga iyang pagabuhaton, laumi nga siya mobuhat niini.
-Kon siya miingon nga kamo makapalingkawas sa mga sinakit ni Satanas, nan laumi
nga makakita kamo kanila nga nakalingkawas.
-Kon siya miingon nga hinginlan ang mga yawa, nan buhata kini sa iyang ngalan ug
laumi nga sila mosunod kaninyo.
Ayaw panumbalinga ang tanan nga mga pagtulon-an sa tawo ug ang personal nga mga kasina
tian nga inyong nasinati. Dawata nga sa Bag-ong Tugon gipasabot gayud kon unsay giingon
niini. Dawata kini ingon nga tinuod ug molihok sumala niana. Kamo mga sinugo alang kang
Kristo (II Corinto 5:20). Ang usa ka sinugo dili gayud magduhaduha nga ang nasud nga
iyang girepresentahan mopaluyo sa iyang Pulong.
Pagpuasa ug pag-ampo sa dili pa kamo moadto sa pag-alagad ug kalingkawasan. Tungod kay
ang gahum ug awtoridad alang sa kalingkawasan naggikan sa Dios, mas maayo nga nakasum
pay! Ang ubang mga demonyo mogula lamang pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa. Ang Isaias
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58 nagtudlo nga ang Dios nagpasidungog sa pagpuasa nga nagtumbok sa pag-alagad sa mga
panginahanglan sa uban.
PANGUNANG PAGPANGANDAM SA UBAN:
Bisan kanus-a nga posible, ang usa ka tim sa mga magtotoo kinahanglan nga gamiton sa diha
nga nagagapus o nagahingilin sa mga yawa. Si Jesus nagsugo sa iyang mga tinun-an sa tina
gurha niini nga ministeryo:
Ug siya mitawag ngadto kaniya sa napulo ug duha, ug nagsugod sa pagsugo
kanila sa tinagurha; ug mihatag kanila sa gahum batok sa mga mahugawng
espiritu. (Marcos 6: 7)
Kini wala magpasabot nga kamo dili makahimo sa pag-alagad nga mag-inusara sa nademon
yohan nga tawo sa diha nga kamo makahibalag kanila, apan adunay kalig-on diha sa panag
hiusa sa pag-ampo uban sa laing magtotoo. Tungod kay ang kusog naggikan sa panaghiusa,
kadtong mga tawo nga niapil kaninyo sa ministeryo sa kalingkawasan kinahanglan nga sa
samang paagi mangandam sa pag-ampo ug pagpuasa.
Sa mga hitabo sa pagdaugdaug ug pagsamok (sama sa depresyon, balatian nga ang hinung
dan demonyo, ug uban pa), andama ang tawo nga modawat sa ministeryo. Sila nagkinahang
lan sa ilang pagtoo nga matukod sa "Rhema" nga pulong sa Dios mahitungod sa kalingkawa
san. (Kini dili mahimo sa kaso sa pagpanag-iya).
Kon kamo nag-awhag sa tawo nga naapektohan sa demonyo nga maampoan sa walay hustong pagtudlo, kini sama sa pagdasig sa mga dili-luwas sa pagdawat kang Jesus ingon nga
Manluluwas sa walay paghibalo kon kinsa siya, pag-ila sa ilang mga sala ug panginahanglan
sa kaluwasan. Sa diha nga nagapagpakigbahin sa Ebanghelyo, ang usa ka maalamon nga
mangangabig ug kalag dili mopugos sa usa ka desisyon sa sobrang pagkadinalian. Adunay
pangunang pangalagad nga pagabuhaton. Ang husto nga pahamatngon kinahanglan ihatag.
Ang sama tinuod sa kalingkawasan. Usahay, ang Dios nagapalingkawas nga wala ang maong
instruksyon. Apan sa pag-alagad sa kalingkawasan kamo gusto nga sa hustong paagi moga
mit sa matag agianan nga gimando sa Pulong sa Dios aron makita nga ang buluhaton nahu
man. Ang pagtoo maoy usa ka agianan sa paghatud sa nagapalingkawas nga gahum sa Dios
ug kini moabot pinaagi sa pagpaminaw sa Pulong sa Dios, mao nga ang pahamatngon impor
tante. Si Jesus naghiusa sa pagwali ug pagtudlo uban sa pagpang-ayo ug pagpalingkawas ug
iyang gitudloan ang iyang mga sumusunod sa pagbuhat sa ingon usab.
ANG LUGAR SA MINISTERYO:
Ang ministeryo niadtong mga apektado sa demonyohanong mga gahum mahimong atol sa
usa ka regular nga bahin sa serbisyo sa simbahan. Ang maong ministeryo dili kinahanglan
mabilanggo lamang sa pribado nga mga sesyon. Kini balido nga ministeryo sa simbahan.
Si Jesus nagministeryo sa gipanag-iya sa yawa ingon nga bahin sa usa ka regular nga pagalagad sa simbahan (Marcos 1: 21-25). Apan bisan pa niana, dili kinahanglan nga maghulat
sa usa ka regular nga serbisyo aron moatubang sa demonyohanong mga gahum. Si Jesus
nagdala sa kalingkawasan bisan kanus-a ug sa bisan asa sila nahibalag.
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ANG PANAHON SA MINISTERYO:
Sa diha nga kamo andam na sa pag-alagad sa kalingkawasan ...
1. Pagugod uban sa pagsimba ug pagdayeg:
Kita mosulod sa iyang presensya (diin adunay kalingkawasan ug kaayohan) pinaagi sa pag
simba ug pagdayeg. Ang kalingkawasan moabot pinaagi sa pagsimba ug pagdayeg, bisan
nga walay ministeryo pinaagi sa pag-ampo tungod kay ang Dios nagpuyo sa mga pagdayeg
sa iyang mga katawhan. Sa diha nga kita magdayeg, siya presente aron sa pag-ayo ug pag
lingkawas.
2. Paghimo ug usa ka palibot sa pagtoo:
Kamo nagsugod na sa pagbuhat niini sa diha nga nag-alagad kamo sa Pulong sa kalingkawa
san, apan kamo usab kinahanglan magbaton ug dugang nga mga lakang sa paghimog usa ka
palibot pagtoo.
Ang pagkawalay pagtoo nakababag sa pagministeryo ni Jesus sa Nazaret. Usahay si Jesus
mopagawas sa mga dili-magtotoo sa diha nga siya nag-alagad (Marcos 5: 35-40). Sa uban
nga mga panahon siya nagdala sa mga tawo sa gawas sa ilang balangay (usa ka palibot sa pag
kawalay pagtoo) aron makaalagad ngadto kanila (Marcos 8:23). May higayon, ingon nga
nangulo ang Dios, kamo kinahanglan mohangyo niadtong nagaantus sa pagkawalay pagtoo,
kahadlok, ug uban pa, sa pagbiya.
3. Pag-ampo una:
Pangayo ug kaalam ug pag-ila sa dili pa kamo magsugod sa pag-alagad sa kalingkawasan. Sa
panahon sa pag-ampo, ang Dios mopadayag kaninyo ...
-Pulong Sa Kahibalo: Piho nga mga kamatuoran mahitungod sa tawo o kahimtang
aron nga kamo makahibalo kon unsaon sa pag-ampo. Ang pulong sa kahibalo mahi
mong naglakip sa lawom nga pagbati sa pagkahibalo sa o usa ka impresyon sa
inyong espiritu, mga hunahuna, mga pulong, o mga pagbati. Ang Pulong sa kahibalo
magpadayag kon unsa ang sakit o ngano nga ang tawo aduna niana nga kahimtang.
-Bersikulo Sa Kasulatan: Ang "Rhema" nga Pulong sa Dios alang niana nga
kahimtang, tawo, o grupo.
-Panan-awon: Mga hulagway sa mga mata sa hunahuna mahitungod sa inyong
giministeryohan.
-Mga Pulong Sa Pagtoo: Espesyal nga mga pulong sa pagdasig ug sa pagtoo ilabi na
sa maong indibiduwal.
-Espesyal Nga Dihog: Usa ka kalit nga pagbuga sa gahum, tingali mabati ingon sa
usa ka kagilok, kainit, o labaw sa kinaiyahan nga pagsalig.
-Espesyal Nga Buhat Sa Pagtoo: Kon ang usa ka tawo mobuhat, makalingkawas.
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4. Pagpahigayon ug usa ka mubo nga interbyu:
Kini dili gikinahanglan. Kini opsyonal ug angay nga buhaton sumala sa giya sa Ginoo. Ang
Dios mohatag kaninyo sa piho nga mga pulong sa kaalam mahitungod sa kahimtang sa tawo
ug kamo dili na kinahanglan nga manginterbyu pa.
Apan kon ang Dios wala magpadayag ug butang nga labaw sa kinayahan kaninyo, ayaw pag
panuko sa paggamit niini nga interbyu. Si Jesus migamit sa parehong natural ug labaw sa ki
naiyahan nga mga paagi. May mga higayon nga iyang nailhan ang mga kahimtang sa tawo
pinaagi sa Espiritu Santo. Sa ubang mga panahon siya nangutana kanila kon unsa ang ilang
gusto ug unsa na ka dugay nga sila gisakit.
Ang interbyu makatabang kaninyo nga makaangkon ug impormasyon aron kamo makaampo
sa mas espesipiko. Kini makatabang usab kaninyo sa pagtino kon ang tawo nagkinahanglan
sa dugang nga panudlo sa dili pa kamo mag-ampo. Si Jesus kasagaran mibuhat niini. Siya
nangutana sa mga tawo ug mga pangutana mahitungod sa ilang pagtoo ug dayon giatubang
ang negatibo nga mga pwersa sa pagkawalay pagtoo sa dili pa moministeryo. Tun-i ang
mosunod nga mga ehemplo:
-Marcos 5: 1-20:
-Marcos 8: 22-26:
-Marcos 9: 14-27:
-Marcos 10: 46-52:

Nangutana sa nademonyohan nga tawo
Nangutana sa buta nga tawo
Nangutana sa amahan sa bata nga lalaki nga adunay
dautan nga espiritu
Nangutana sa buta nga si Bartimeo

Pangutan-a ang tawo, "Unsay problema?" Ang pagsulti sa hangyo sa pag-ampo importante.
Si Jesus nagpalingkawas sa daghan nga miduol kaniya nga nagapahibalo sa ilang mga pangi
nahanglan. Ang hangyo sa iyang kaugalingon usa ka buhat sa pagtoo nga makapalihok sa
mga proseso sa kalingkawasan (Santiago 5: 14-15). Pangayo ug piho nga pahayag. Kamo
nagkinahanglan lamang sa mubo nga mga kamatuoran. Kamo wala magkinahanglan sa
hingpit nga kasaysayan o sugilanon sa kinabuhi.
Ayaw pagsulay sa pag-analisar sa hunahuna sa impormasyon nga gihatag kaninyo. Ang
inyong gimbuhaton mao ang pag-alagad sa kalingkawasan. Ang ubang mga talagsaon nga
mga kaso magkinahanglan ug pagkapribado ug dugang panahon alang sa pagtambag uban
sa espirituhanong nga magtatambag. Pagbaton ug Kristohanong mga magtatambag nga anaa
alang niini nga katuyoan.
Pangutan-a ang mga tawo nga ampoan sa, "Nagatoo ba kamo nga si Jesus makapalingkawas
kaninyo?" Kon sila motubag nga positibo, dayon mangutana, "Motoo ba kamo nga si Jesus
mobuhat niini karon?" Kon ang tubag "dili" ngadto sa bisan hain niini nga mga pangutana,
dugang nga instruksyon gikan sa Pulong sa Dios ang gikinahanglan.
Kon kamo nagaalagad sa dakong panon sa katawhan, kamo dili makahimo sa pagpakigsulti
sa matag tawo. Ang Dios mopadayag kaninyo sa piho nga mga kahimtang sa demonyoha
nong hinungdan sa mga tawo diha sa katiguman o mahimong mogiya kaninyo sa pag-ampo
sa piho nga mga pag-ampo alang sa mga indibiduwal.
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Kon kamo nagaalagad ug kalingkawasan sa panon sa katawhan, mas labing maayo nga mo
bansay sa uban sa pag-alagad uban kaninyo kay sa kamo lang ang nagabuhat sa tanan nga
mga pag-alagad sa inyong kaugalingon. Ang sugo ni Jesus mao nga kini nga mga ilhanan
mosunod KANILA nga motoo. Ang buhat sa pagpangalagad pinaagi sa lawas, dili lang usa o
duha ka mga nag-inusarang mga magtotoo o mga ebanghelista.
5. Tinoa ang piho nga mga problema:
Gamita ang impormasyon gikan sa interbyu ug ang kaalam nga gihatag sa Dios kaninyo sa
pagtino kon ang problema anaa sa:
-Espirituhanong hawanan: Mga problema nga may kalabutan sa sala. Kini nagki
nahanglan sa ministeryo sa espirituhanong pagpang-ayo (kaluwasan, paghinulsol ug
kapasayloan sa sala).
-Pisikal nga hawanan: Nilawas nga sakit tungod sa demonyohanong mga espiritu sa
sakit.
-Emosyonal nga hawanan: Mga problema mahitungod sa kabalaka, kahadlok, ka
suko, kalagot, kayugot, sala, pagduhaduha, kapakyasan, pangabugho, kahakog, kali
bog, kahigawad, pagkahingpit sa enerhiya sa unod, dili mapinasayloon, ug nangagi
nga mga sitawasyon.
Kini kasagarang gitawag nga "sulodnong kaayohan," apan ang pulong giabusohan.
Dili kinahanglan nga balikon ang mga kamatuoran ug ibalik kini nga mga emosyon.
Dili kinahanglan nga mogahin ug mga semana, mga bulan, mga tuig aron maulian
gikan sa maong mga kahadlok. Kon buhaton ninyo kini, kamo naningkamot nga
ayohon ang daan nga pagkatawo inay nga tabangan sila nga mahimong bag-ong
binuhat diha kang Kristo.
Ang mga problema sa emosyonal nga hawanan kasagaran may kalabutan sa katiling
banon nga hawanan sa kinabuhi sa tawo, nga mao., Kini makaapekto ug naggikan sa
pamilya ug katilingbanong relasyon. Ang kaluwasan moabot pinaagi sa pag-ila, pagpa
ngayo ug pasaylo, ug pagpasaylo sa ubang mga partido nga nalambigit.
Ang labing dako nga babag sa emosyonal nga kaayohan kasagaran mao ang pagpasay
lo, mao nga ang pagkaayo sa emosyon naglakip sa pag-ayo sa katilingbanon nga
relasyon.
Kita gitawag nga mga ministro sa pagpasig-uli (II Corinto 5: 18-21). Ang pagpasig-uli
naglakip sa Dios ug sa tawo, ug kini diin ang emosyonal, pangisip, o sulodnon nga
kaayohan moabot. (Ang tanan nga susama nga mga titulo alang sa sama nga butang).
Kamo tingali kinahanglan motudlo sa tawo sa pagpasaylo. Dili kini:
-Pagbaliwala sa mga sala sa uban nga ilang nahimo ("Sila gipaubos")
-Paglimod nga kita unang nasakitan.
-Pagdawat sa pagbiya kung unsa ang gibuhat kaninyo.
-Paghulat sa "panahon" aron maayo ang kasakit.
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Ang tinuod nga pagpasaylo moabot pinaagi sa:
-Pag-ila kung unsa ang gihimo sa atoa sayop, ang resulta sa makasasala nga mga
tawo sa makasasala nga kalibutan.
-Pagsugid sa kasakit ngadto sa Dios ug paghangyo kaniya sa pag-ayo sa makadaut
nga mga emosyon (nga mao ang, pagdumot, kapaitan, ug uban pa). Kamo dili gayud
makalimot sa kamatuoran sa panghitabo ... Ang inyong gikinahanglan mao ang kaayo
han alang sa sayop nga mga pagbati nga may kalabutan niini.
-Paghangyo sa Dios sa pagtabang kaninyo sa pagpasaylo sa uban nga nalambigit, nan
pagpasaylo ingon nga si Kristo nagapasaylo kaninyo.
-Pag-ila nga ang Dios nagapasaylo kaninyo samtang inyong gipasaylo ang uban:
"Pasayloa kami sa among kalapasan ingon nga kami nagpasaylo sa mga nakasala
batok kanamo." Ang tawo kinahanglan usab nga magpasaylo sa ilang mga kaugali
ngon (pagkasad-an tungod sa ilang kaugalingong kasaypanan) ug kinahanglan gayud
nga mag-ampo alang sa emosyonal nga kaayohan:
-Pagdawat sa hinungdan sa sala ug / o makasasala nga mga pagbati, pagkumpisal niini
ngadto sa Dios, ug paghinulsol.
-Pangayo kaniya nga pasayloon ang inyong sala ug ayohon ang inyong mga pagbati.
-Pag-ila sa dihang ang Dios mopasaylo, siya malimot (Iyang isalibay ang atong mga
sala gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan).
-Pag-angkon sa I Juan 1: 8-9 ug Roma 8: 1.
-Pinaagi sa buhat sa inyong kaugalingong kabubut-on, buhii ang inyong kaugalingon
gikan sa paghukom. Pugngi ang umaabot nga mga sumbanan sa paghunahuna pinaagi
sa pagsalikway sa "kawang nga mga paghanduraw" ug "pagkalimot sa mga butang ."
-Pangisip nga hawanan: Mga problema nga gumikan sa negatibo nga panghunahu
na, mga ataki ni Satanas sa hunahuna, kakulang sa pangutok. Hinumdumi: Tungod
kay ang tawo trinidad nga binuhat, ang mga problema sa usa ka hawanan makaapekto
sa tibook nga tawo. Samtang kamo mag-alagad, dumalaha ang tibook nga pagkatawo,
dili lang sa usa ka dapit. Ang tawo lawas, kalag, ug espiritu. Ang pagkahingpit nagpa
sabot sa pagdumala niining tanan.
6. Tinoa kon kini mao ang panahon sa pag-ampo:
Tinoa kon o dili kini mao ang panahon nga mag-ampo sa pag-ampo sa kalingkawasan. Sa ka
daghanan sa mga hitabo kamo mag-ampo, apan sa pipila ka mga hitabo ayaw katingala kon
naggiya ang Ginoo kaninyo nga dili mag-ampo o sa paglangan sa pag-ampo.
Si Jesus naglangan sa pag-ayo sa anak nga babaye sa taga Sirofinisia nga babaye ug ni Laza
ro. Siya walay daghang gibuhat sa Nazaret tungod sa pagkawalay pagtoo. Ang Ginoo usab
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mogiya kaninyo sa paglangan hangtud nga ang dugang nga nga panudlo ihatag. Ang tawo ma
himo nga moatubang sa usa ka problema sa sala, nagkinahanglan ug labaw pa nga panudlo sa
kalingkawasan, ug uban pa.
7. Mag-ampo sa pag-ampo sa kalingkawasan:
Mag-ampo sa pag-ampo sa kalingkawasan nga nagtumbok sa piho nga problema sa implu
wensiya sa demonyo nga inyong naila. Kamo wala magdani sa Dios sa pagpalingkawas
pinaagi sa inyong mga pag-ampo. Sama sa kaluwasan nga anaa na, ang mao usab tinuod sa
kalingkawasan. Sama nga ang kaluwasan gipasukad sa kondisyon sa pagtoo, sa ingon niana
mao man ang kalingkawasan. Ang Dios gusto nga mopalingkawas, ingon nga siya gusto nga
moluwas.
Bisan tuod nga ang gahum sa Dios usahay presente sa espesyal nga paagi alang sa kalingka
wasan (Lucas 5:17), kamo mahimo gihapon nga mag-ampo nga walay espesyal nga dihog
tungod kay si Jesus nagsugo kaninyo sa pagbuhat sa ingon sumala sa iyang gisulti kaninyo
sa pagpakaylap sa Ebanghelyo.
Gamita ang uban sa pagtabang kaninyo sa pag-alagad kon kamo anaa sa grupo. Adunay
pagpadaghan sa espirituhanong mga gahum sa diha nga mas daghang mga tawo ang nagaampo (Mateo 18:19). Ang ministeryo sa Lawas nagpabugnaw sa mga indibiduwal nga na
kasinati na sa kalampusan sa kalingkawasan ug niadtong nidawat niini sa paghatag sa himaya
ngadto sa tawo. Si Jesus nagtudlo nga una inyong gapuson ang kaaway, dayon kamo makaga
mit sa gahum ibabaw kaniya:
Kun unsaon man sa pagsulod sa balay sa usa ka kusgan nga tawo, aron sa pagagaw sa iyang mga butang, gawas kon iya unang gapuson ang kusgan? ug unya
iyang pagakawatan ang iyang balay. (Mateo 12:29)
Kon ang demonyohanong gahum nagabugkos sa pagpanlupig gikan sa gawas, pag-ampo
alang sa ilang mga salipdanan nga pagabadbaran ug ang ilang mga gahum pagagapuson.
Pananglitan, gibuhian ni Jesus ang babaye diha sa sinagoga gikan sa espiritu sa sakit. Siya
wala gipanag-iya, apan gidaugdaug. Ang paghingilin wala kinahanglana.
Sa mga hitabo nga adunay pagpanag-iya sa yawa, kamo adunay awtoridad sa paghingilin sa
mga yawa sa ngalan ni Jesus. Kini dili awtoridad sa inyong kaugalingon nga gahum o abili
dad, apan sa iyang ngalan. Importante ang paggamit sa ngalan ni Jesus sa pag-ampo sa diha
nga kamo nagahingilin sa mga yawa.
Ang pagtoo, pagpuasa, ug pag-ampo gikinahanglan sa paghingilin sa mga yawa. (Basaha ang
asoy diha sa Mateo 17: 14-21). Kini mao ang hinungdan ngano nga ang pangunang pagpa
ngandam gidasig niini nga mga dapit. Ang Pulong sa Dios sa (Efeso 5:17; Hebreohanon 4:12)
; ang dugo ni Jesus (Pinadayag 12:11); ug ang pagpuno sa gahum sa Espiritu Santo (Mga Bu
hat 1: 8; 2:38) mao ang mga himan alang sa kalingkawasan nga gihatag sa Dios kaninyo.
Ang pagsinggit ug pagsiyagit sa mga demonyo wala kinahanglana. Ang inyong awtoridad sa
ngalan ni Jesus maoy hinungdan sa ilang paggula, dili ang gidak-on sa inyong tingog sa pana
hon sa pag-ampo.
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Kanunay did-i ang demonyo nga makasulod pagbalik. Kini mao ang importante nga bahin sa
kalingkawasan nga pag-ampo:
Sa dihang nakita ni Jesus nga ang mga tawo mingdugok kaniya, gibadlong niya
ang mahugawng espiritu, nga nag-ingon ngadto kaniya, Ikaw amang ug bungol
nga espiritu, ako nagsugo kanimo gumula ka gikan kaniya, ug dili ka na magsu
lod kaniya. (Marcos 9:25)
Ayaw paggahin ug panahon sa pagpakigsulti sa yawa, kini magpakita sa iyang kaugalingon
pinaagi sa gipamulong nga mga pulong. Si Jesus mibadlong sa demonyo ug misulti kanila
nga mohilum (Lucas 4: 34-35). Hinumdumi nga sa bisan unsa nga panag-istoryahanay sa mga
demonyo delikado tungod kay sila bakakon nga mga espiritu.
Ang Balaan nga Espiritu mogiya kaninyo sa pag-ampo sa kalingkawasan, apan kon kamo
bag-o niini nga pagpangalagad ania ang sampol sa pag-ampo nga sulondan sa pagtuon:
"Sa ngalan ni Jesu-Kristo ug basi sa awtoridad sa iyang gahum, sa iyang Pulong, sa iyang
dugo, ug sa Balaang Espiritu ... "
... Kini naglig-on sa basihan sa gahum alang sa kalingkawasan ...
"... Ako maggapus kaninyo ...."
... Si Jesus nagtudlo sa paggapus una sa kusgan nga tawo sa dili pa mosulay sa paghi
ngilin kaniya ...
"... ug ako nagsugo kaninyo ..."
... Ang pagpangalagad sa kalingkawasan maoy pag-ampo sa awtoridad, dili sa pagpanga
muyo. Kamo makahimo sa pagsulti sa hilum, apan kamo kinahanglan gayud nga adunay
awtoridad ibabaw sa mga pwersa sa dautan sa ngalan ni Jesus. Tan-awa ang mga mata sa
tawo nga direkta samtang kamo mosulti.
"... ang espiritu sa_________" o "... ikaw nga mahugawng espiritu ni Satanas ..."
... Kon ang espiritu naila pinaagi sa espirituhanon o natural nga pag-ila, nan nganli kini
sa piho; kon dili, sa kinatibuk-an.
"... sa pagbiya ...."
... Kini mao ang paghingilin nga proseso ...
"... sa walay pagdaut sa ________ (ngalan sa tawo nga gipahigawas), o bisan kinsa niini
nga balay, ug sa walay pagmugna sa kasaba o kasamok "
... Usahay ang yawa mosulay sa pagdaut sa tawo o sa paghimo sa kasamok.
"Ako nagdili kanimo sa pagsulod pagbalik niini nga tawo ..."
... Hinumdumi nga si Jesus migamit niini nga sugo ...
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"... ug akong gibadbaran ang Balaan nga Espiritu sa pagpuno sa tawo uban sa paghinlo,
pagpahigawas nga gahum sa dugo ni Jesus. "
... Kita gisultihan sa paghubad ingon man sa paggapus. Kon kamo nakaila sa piho nga
espiritu nga namuhat, hubari ang kaatbang nga espiritu. Pananglitan, gapusa ang espiritu
sa garbo ug hubari ang espiritu sa pagpaubos.
Ayaw paghimo ug pasundayag sa maong ministeryo ug mosulay sa pagdani sa mga panon sa
katawhan uban niini. Sa dihang nakita ni Jesus ang mga buhat sa yawa sa pagdani sa panon sa
katawhan, siya diha-diha dayon mipahunong sa buhat nga gipahigayon sa espiritu nga dautan
ug gihinginlan:
Sa dihang nakita ni Jesus nga ang mga tawo mingdugok kaniya, gibadlong niya
ang mahugawng espiritu, nga nag-ingon ngadto kaniya, Ikaw amang ug bungol
nga espiritu, ako nagsugo kanimo gumula ka gikan sa kaniya, ug dili ka na mag
sulod kaniya. (Marcos 9:25)
Ayaw pagsulay sa paghingilin sa yawa ngadto sa impyerno. Si Jesus ug ang iyang mga tinunan wala nagbuhat niini. Kita adunay awtoridad lamang sa paggapus, paghubad, ug paghingi
lin. Adunay nakatakda nga panahon alang sa katapusang paghukom sa mga demonyo sa umaa
bot. Ang mga demonyo miingon kang Jesus:
... Unsay labot namo kanimo, Jesus, nga Anak sa Dios? Mianhi ba ikaw dinhi sa
pagpaantus kanamo sa DILI PA PANAHON? (Mateo 8:29)
Ang pag-ampo niadtong mga apektado sa mga demonyo mahimong himoon sa pagpandong o
walay pagpandong sa mga kamot. Si Jesus migamit sa pagpandong sa mga kamot sa pag-ala
gad sa babaye nga gidaugdaug sa espiritu sa sakit sa Lucas 13: 11-13. Sa ubang mga hitabo,
wala niya ipandong ang mga kamot apan sa yano misulti ngadto sa mga demonyo (Lucas
9:42).
8. Pagdayeg sa Dios alang sa tubag:
Sundi ang pag-ampo sa pagdayeg sa Dios alang sa kalingkawasan. Hinumdumi nga sa Bibli
yanhong panig-ingnan sa napulo ka mga sanlahon, ang tanan nangaayo apan usa lamang ang
mibalik sa pagdayeg sa nag-ayo. Pagdayeg sa Dios pinaagi sa pagtoo ug dili sa pagtan-aw.
Kamo nagbuhat unsay giingon sa Pulong sa Dios nga pagabuhaton. Toohi nga iyang gibuhat
unsay giingon nga iyang pagabuhaton. Pasalamati siya alang niini.
PAG-ILA SA MGA ILHANAN SA KALINGKAWASAN:
Sa mga hitabo sa demonyohanong pagpanag-iya, usahay ang mga demonyo mogula nga ma
kigbisog, sama sa pagsinggit o pagpalup-og sa tawo diha sa salog. Sa diha nga ang mga de
monyo mobiya (bisan sa pagpanag-iya o pagpanglupig), adunay usa ka pagbati sa pagkaga
wasnon, kalipay, sama sa pagwagtang sa kabug-aton.
PAGHATAG UG PAGSUNOD NGA PAG-ATIMAN:
Human sa kalingkawasan, kadtong gipanag-iya sa mga demonyo kinahanglan magiyahan sa
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pag-ampo nga pagsugid, paghinulsol, ug pagsalikway sa bisan unsang mga sala o mga kalam
bigitan nga may kalabutan sa mga demonyohanong mga kalihokan. Kung ang tawo adunay
bisan unsang okulto nga mga butang (sama pananglit sa mga diosdios, mga butang sa barang,
kagamitan sa salamangka, ug uban pa), kini pagalaglagon.
Ang dugang pagsunod nga pag-atiman mahinungdanon kaayo alang sa mga gipahigawas
gikan sa demonyohnaong pagpanag-iya. Sa diha nga ang demonyo nga giginginlan, siya
mangita ug laing lawas nga magamit. Si Jesus nagtudlo nga ang pagbiya sa dautan nga mga
espiritu nagbilin sa usa ka dapit nga walay sulod. Adunay katalagman nga demonyo mobalik
ngadto sa iyang kanhing biktima nga ubanan pa sa mas grabi nga mga espiritu:
Ang espiritu nga mahugaw sa nakagula siya gikan sa tawo, siya magalakaw sa
dapit nga mamala sa pagpangita ug kapahulayan; ug sa wala siyay makaplagan,
siya magaingon, “Mobalik hinoon ako sa akong balay nga akong gigulaan.”
Ug sa nahiabot siya, iyang nakaplagan kini nga sinilhigan na ug diyandayanan.
Unya milakaw siya, ug nagadala ngadto kaniya pito ka laing mga espiritu nga
labi pang dautan kay sa iyang kaugalingon; ug sila misulod ug mipuyo didto; ug
ang ulahing kahimtang niadtong tawhana mas mangil-ad pa kay sa una.
(Lucas 11: 24-26)
Sa diha nga ang usa ka demonyo pagahinginlan kini walay pahulay ug discontento sa gawas
sa usa ka lawas sa tawo. Pinaagi lamang sa pagpuyo ug pagdumala sa kinabuhi sa tawo nga
ang demonyo makatuman sa dautan nga mga katuyoan ni Satanas. Mao kini ang hinungdan
nga ang paghingilin sa demonyo dili igo. Ang espirituhanon nga "balay" kinahanglan mapuno
sa bag-ong kasinatian sa pagkatawo ug sa pagpasulod sa Balaang Espiritu. Ang pagsunod nga
pagtambag ug pagpangalagad gikinahanglan. Ang tawo kinahanglan nga mapuno sa Pulong
sa Dios ug pag-ampo ug mahimong kabahin sa komunidad sa mga magtotoo.
Kadtong nakasinati sa kalingkawasan gikan sa gahum sa demonyo kinahanglan usab awha
gon nga mohatag sa ilang pagpamatuod. Si Jesus miingon sa giyawaan sa Gadara:
... Pauli ka sa imong balay ug sa imong mga higala, ug suginli sila kon unsang mga
dagko nga mga butang ang gibuhat kanimo sa Ginoo, ug unsa ang iyang pagkalooy
kanimo.
Ug milakaw siya ug misugod sa pagmantala sa Decapolis (napulo ka mga ciudad) kon
unsa ka dagkong mga butang ang gibuhat ni Jesus alang kaniya; ug nahingangha ang
tanan nga mga tawo. (Marcos 5: 19-20)
PROTEKSIYON GIKAN SA DEMONYOHANONG MGA GAHUM
Adunay piho nga mga paagi sa pagpanalipod sa inyong kaugalingon gikan sa mga kalihokan
sa mga gahum sa demonyo. Ang labing importante nga panalipod mao ang pagdawat kang
Jesu-Kristo ingon nga manluluwas tungod kay ang mga demonyo dili makaangkon sa usa ka
matuod nga natawo pag-usab nga magtotoo. Bantayi ang inyong kaugalingon gikan sa sala,
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kay pinaagi sa sala kamo "naghatag ug luna sa Yawa." Kamo naghatag kaniya ug oportunidad
nga mogamit sa demonyohnaong mga kalihokan sa pagpangdaugdaug batok kaninyo.
Pagpapuno sa Balaang Espiritu. Ang mga espiritu sa demonyo ug ang espiritu sa Dios dili
makapuyo sa samang espirituhanong sudlanan.
Likayi ang sobra nga interes sa mga demonyo. Dili sayop nga tun-an kung unsa ang gisulti sa
Pulong sa Dios mahitungod kanila, o mga kurso nga sama niini nga gibasi sa Pulong sa Dios.
Apan ayaw pagbasa sa sekular nga mga libro, pagtambong sa mga sesyon sa espiritista, ug
uban pa, aron makat-on ug dugang mahitungod sa mga demonyo. Likayi ang bisan unsang
kontak sa okulto. Ayaw pagkonsulta sa mga barangan, shaman, astrologo, horoskopyo, bara
ha, panghimalad, o mga pagbasa sa mga dahon sa tsaa. Ayaw pag-alagad sa mini nga mga
dios o pagtugot sa mga diosdios sa pagsulod sa inyong balay:
Ang mga linilok nga larawan sa ilang mga dios pagasunogon mo sa kalayo; kamo
dili motinguha sa salapi, ug bulawan nga anaa kanila, ni magkuha niini alang
kanimo, aron nga kamo dili malit-ag tungod niini; KAY KINI USA KA DULUM
TANAN KANG JEHOVA NGA INYONG DIOS.
Ni magdala kamo ug dulumtanan (diosdios) sa inyong balay, aron dili kamo
mahimong tinunglo nga butang sama niini; apan pagadumtan gayud ninyo kini,
ug isalikway ninyo kini; kay kini maoy butang nga tinunglo. (Deuteronomio 7:
25-26 Amplified Version)
Importante nga kontrolon ang inyong hunahuna, inyong dila, ug pilia ang inyong mga
kauban. Importante usab ang pagbaton sa kadaugan ibabaw sa kalibutan ug sa unod.
Kamo kinahanglan usab nga maglunsad sa mapanalipdanon ug maasdangon nga pakiggubat
batok sa mga gahum sa demonyo. Gamita ang mga hinagiban ug mga estratihiya nga inyong
nakat-onan niini nga kurso.
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INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Unsa ang tulo ka dagkong mga matang sa mga demonyo nga nagaataki sa lawas,
kalag, ug espiritu sa tawo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Unsa ang bili sa gasa sa pag-ila sa pagsagubang sa mga gahum sa demonyo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Unsa ang gipasabot sa pagpanag-iya sa demonyo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Unsa ang mga kinaiya nga mahimong ipakita sa tawo nga gipanag-iya sa demonyo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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6. Unsay buot ipasabot sa pagsamok sa mga demonyo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Unsa ang mga kinaiya sa tawo nga gisamok sa demonyo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Unsa ang gipasabot sa pagdaugdaug sa mga demonyo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Unsa ang mga kinaiya sa tawo nga gidaugdaug sa demonyo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Itingob ang mga sumbanan sa Kasulatan nga gihatag niini nga leksyon alang sa
pagbuntog sa mga gahum sa demonyo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)

312

TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Tun-i ang mosunod nga mga pananglitan kung giunsa ni Jesus pag-atubang sa demonyo
hanong gahum:
Panghitabo: babaye sa sinagoga nga adunay sa espiritu sa sakit (Lucas 13: 10-17).
Katingbanan: Kini nga babaye nagatambong sa mga serbisyo sa Adlaw nga Igpapahulay ug
gitawag siya ni Jesus nga "anak nga babaye ni Abraham". Kita makadahum nga siya mata
rung, mahadlokon sa Dios nga tawo. Apan usa ka espiritu sa sakit nakagapus kaniya sulod sa
18 ka tuig.
Diha sa iyang pagministeryo, si Jesus nagpalahi tali sa normal nga pisikal nga mga sakit, nga
giayo pinaagi sa pagtapion sa mga kamot o pagdihog sa lana, ug mga panghitabo sa pagsakit
sa demonyo. Sa mga hitabo sa magtotoo nga ginapos gikan sa gawas ingon nga resulta sa pag
sakit sa demonyo, ang nagagapos nga espiritu gibuhian. Kon kini dili magtotoo nga adunay
pisikal nga mga sakit nga resulta sa pagkasakop sa demonyo, ang mga demonyo gihinginlan.
Ang kalingkawasan niini nga babaye nahitabo sa panahon sa regular nga pagsimba. Kini nag
patunghag mga pagsupak gikan sa espirituhanong mga lider, lakip ang magmamando sa sina
goga. Ang pag-atubang sa mga gahum sa demonyo nagpatungha gihapon ug pagsupak gikan
sa daghang espirituhanong mga lider. Ang uban naglimod sa ilang paglungtad. Ang uban
naglimod sa ilang gahum sa pagdaugdaug o pagpanag-iya.

Niini nga kalingkawasan, si Jesus nagpandong sa iyang mga kamot ngadto sa babaye nga
ginapos. Dihadiha, siya nahimong tul-id ug naghimaya sa Dios. Sa tanan nga tinuod nga pag
ministeryo sa gidaugdaug o gipanag-iya sa yawa , ang Dios kinahanglan makadawat sa
himaya, dili ang tawo nga gigamit sa Dios sa proseso sa kalingkawasan.
Panghitabo: Ang anak nga babaye sa taga Siro-finisia nga babaye (Marcos 7: 24-30; Mateo
15: 21-28).
Katingbanan: Kining batan-ong babaye adunay mahugaw nga espiritu nga giila sa iyang ina
han pinaagi sa panggawas nga mga pagpakita sa espiritu. Siya naghulagway sa iyang anak
nga babaye nga "gisakit pag-ayo". Si Jesus nag-ayo sa babaye tungod sa dakong pagtoo nga
gipakita sa iyang inahan. Ang anak nga babaye wala gayud sa atubangan ni Jesus, nga nagpa
kita nga ang aktuwal nga presensya sa pisikal dili kinahanglan alang sa epektibo nga pagpa
ngalagad ngadto sa mga dinaugdaug o gipanag-iya ni Satanas. Kini ug ang mosunod nga hita
bo nagpamatuod nga ang mga bata mapanag-iya ug madaugdaug ni Satanas.
Panghitabo: Ang bungol ug amang nga batang lalaki (Marcos 9: 14-29; Mateo 17: 14-21;
Lucas 9: 37-43).
Katingbanan: Ang amahan sa bugtong anak nga lalaki nangita ni Jesus alang sa kaayohan sa
iyang anak nga lalaki. Ang demonyohanong pagpanag-iya niining batang lalaki naglakip sa
pisikal nga pagkabungol ug pagkaamang. Ang hiniusa nga paghubit sa Mateo, Marcos, ug
Lucas nagpadayag nga ang demonyo naghasol sa bata, hinungdan nga siya nahulog sa kalayo
ug sa tubig.
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Usahay ang yawa mopakisikisi kaniya ug magpabula sa iyang baba ug mopakagot sa iyang
ngipon. Siya kasagaran mapangos (masamdan) sa espiritu, ug ang demonyohanong presensya
nagpahinabo sa kinatibuk-ang pagkalugmok sa pisikal. Ang iyang amahan nagtawag kaniya
"buangbuang", nga nagpakita nga adunay mga problema sa panghunahuna nga may kalabutan
sa iyang kondisyon. Ang mga tinun-an ni Jesus misulay paghingilin sa demonyo sa bata, apan
napakyas.
Si Lucas nagtala nga sa dihang ang batang lalaki miadto kang Jesus, ang demonyo nagpa
kumbulsyon kaniya. Si Jesus mibadlong sa espiritu ug giayo ang bata. Si Mateo nagtala nga
gibadlong ni Jesus ang yawa ug siya mibiya ug ang batang lalaki naayo nianang taknaa.
Ang record ni Marcos niining demonyohanong panag-engkwentro labaw pa kay sa kang
Mateo ug Lucas. Iyang girekord nga gipangutana ni Jesus ang amahan kung unsa kadugay
ang pagpanag-iya sa batang lalaki. Ang amahan nag-ingon nga ang kondisyon naglungtad na
sukad pa sa pagkabata.
Si Jesus naghatag ug gibug-aton sa amahan sa kaimportante sa pagtoo, dayon misulti sa mga
bungol ug amang nga espiritu ug giingnan kini nga mogawas ug dili na mosulod. Ang espiritu
misinggit ug migawas nga mibiya kaniya sa ingon nga kondisyon nga daghan ang naghunahu
na kaniya nga patay na. Apan gikuptan siya ni Jesus sa kamot ug gipabangon.
Sa dihang gipangutana sa mga tinun-an si Jesus kung nganong wala nila mapapahawa ang
demonyo, si Jesus mitubag:
Kong kamo adunay pagtoo nga ingon sa lugas sa mustasa, makaingon kamo
niining bukid: Bumalhin ka gikan dinhi ngadto; ug mobalhin kini gikan
didto; ug walay bisan unsa nga makuli kaninyo.
Apan kining matanga dili mogula kondili pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa.
(Mateo 17: 20-21)
Ang iyang tubag nagpadayag sa kamahinungdanon sa pagtoo, pag-ampo, ug pagpuasa sa
pagsagubang sa mga gahum sa demonyo. Kini usab nagpamatuod nga ang pipila ka mga
demonyo mas lisud hinginlan kay sa uban tungod kay si Jesus miingon "KINING MATANGA dili mogawas "nga walay pag-ampo ug pagpuasa.
Panghitabo: Demonyo sa sinagoga (Marcos 1: 23-28; Lucas 4: 31-37).
Katingbanan: Bisan tuod kini nga tawo diha sa sinagoga, si Jesus wala magtawag kaniya
ingon nga usa ka anak ni Abraham o nagpaila nga siya usa ka sumusunod sa Dios. Adunay
anaa sa panagtigom sa iglesia kinsa mga dili magtotoo ug mga gipanag-iya sa demonyo. Ang
pagtambong sa Iglesia dili garantiya nga ang usa ka natawo pag-usab nga kasinatian o kaga
wasan gikan sa demonyohanong gahum. Kini nga pagpanag-iya gipakita "kanato," nga nag
padayag nga adunay labaw pa sa usa ka demonyo. Ang usa ka demonyo mao ang tigpamaba,
hinoon, tungod kay siya miingon nga "ako" Sa diha nga ang demonyo nagsugod sa pagsulti,
giingnan kini ni Jesus nga "hilum," nga nagpasabot nga magpakahilum. Siya mibadlong sa
mga demonyo, gipakisikisi nila ang lalaki, misinggit, gipabagsak siya, ug migawas. Ang mga
saksi niini nga panghitabo nahingangha sa awtoridad ug gahum diin si Jesus nakig-atubang sa
mga mahugaw nga espiritu.
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Panghitabo: Ang buta ug amang nga buang (Mateo 12: 22-29; Marcos 3: 22-27; Lucas 11:
14-22).
Katingbanan: Ang pagpanag-iya dinhi naglakip sa pisikal nga mga kasakitan sa pagkabuta
ug pagkaamang. Si Jesus nag-ayo niining tawhana pinaagi sa paghingilin sa demonyo gikan
kaniya. Siya nakahimo sa pagsulti ug pagtan-aw human sa kalingkawasan. May kalabutan
kini nga kalingkawasan nga gihatag ni Jesus ang iyang pinakalapad nga pagpanudlo mahitu
ngod sa pagphingilin sa mga demonyo. Ang katingbanan niini nga pagtulon-an nagpadayag
nga:
-Ang balay nga adunay dibisyon dili makabarug. Ang mga demonyo nagtawag sa mga
lawas diin sila nagpuyo nga ilang "balay." Dili mahimo alang sa mga demonyo ug sa
espiritu sa Dios nga anaa sa usa ka balay.
-Ang mga gingharian o mga ciudad nga nabahin dili usab makabarug.
-Si Satanas dili makahingiln kang Satanas.
-Ang paghingilin sa mga demonyo kabahin sa ministeryo sa Gingharian sa Dios.
-Ang mga demonyo gihinginlan pinaagi sa Espiritu sa Dios.
-Gikinahanglan ang paggapos sa kusgan nga tawo (Satanas) sa dili pa mosulay sa
paghingilin kaniya (pagsakmit sa iyang mga buhat).
-Walay neyutral nga basihanan niining espirituhanong gubat. Kon kamo dili dapig ni
Jesus, kamo kabatok niya.
-Sa dihang ang mahugaw nga espiritu gihinginlan gikan sa tawo, kini nangita nga
makasulod pag-usab sa tawhanong lawas.
-Kon ang tawo nga gisudlan sa demonyo nga mibiya dili mopuno sa iyang espirituha
nong balay, ang demonyo mobalik uban sa laing mga demonyo. Ang katapusan nga
kondisyon nianang tawhana mas mangil-ad pa kay sa sinugdanan.
Panghitabo: Buang sa Gadara (Marcos 5: 1-20; Mateo 8: 28-34; Lucas 8: 26-34).
Katingbanan: Sumala ni Mateo, duha ka tawo nga gipanag-iya sa mga demonyo, nga maba
ngis nga walay tawo nga makapugong kanila, nagpuyo sa mga lubnganan. Si Marcos ug
Lucas naghatag ug gibug-aton sa makalilisang nga kahimtang ug ang kalingkawasan sa usa sa
duha, kansang kahimtang mao tingali ang pinakagrabi nga nasinati panahon sa pagministeryo
ni Jesus.
Ang pagpanag-iya dinhi sa daghang mga demonyo. Ang duha ka lalaki naapektohan kaayo
nga sila dili makapuyo sa normal nga katilingban. Sila nagpuyo sa lubnganan. Ang mga demonyo sa tawo nagtawag sa ilang kaugalingon nga "Lehiyon" kay daghan sila. Sila naggapos
kanila sa mga kadena. Ang mga demonyo nagsakit kaniya sa hilabihan nga siya milibot nga
nagasinggit, nagalaslas sa iyang kaugalingon pinaagi sa mga bato, ug wala nagasul-ob ug
sinina.
Ang mga demonyo nakaila kang Jesus ug nangutana kon siya mianhi aron sa pagpaantus kanila sa wala pa ang ilang panahon. Ang "ilang panahon" nagtumong sa ilang katapusang pag
hukom sa linaw nga kalayo (Impiyerno). Nga sila mihangyo nga dili ipadala gawas sa nasud
nagpaila nga ang mga demonyo mahimong itudlo ni Satanas ngadto sa piho mga teritoryo.
Si Jesus mitugot kanila sa pagsulod sa panon sa mga baboy sa dihang gihinginlan niya sila
nga miresulta sa kamatayon sa mga baboy. Ang mga lumulupyo sa dakbayan mihangyo kang
Jesus nga mobiya.
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Ang mga baboy, nga ilang panginabuhian, mas importante kanila kay sa pagpalingkawas sa
mga tawo gikan sa gahum sa demonyo.
Ubang mga panghitabo: Dugang sa mga espisipiko nga engkwentro ni Jesus, ang Biblia
naghimo sa kinatibuk-an nga mga pakisayran sa iyang pagministeryo ngadto sa mga
naapektohan sa mga gahum sa demonyo.
-Sa mosunod nga mga pakisayran ang pulong nga "giayo" gigamit sa paghulagway
kung giunsa ni Jesus pag-atubang sa mga demonyo: Mateo 4:24; Lucas 6:18.
-Sa mosunod nga mga pakisayran ang pulong nga "gihinginlan" gigamit sa paghulag
way sa iyang estratihiya: Marcos 1: 32-34,39; 6:13.
-Ang Lucas 4:41 nagtala lamang nga ang mga yawa "migawas." Ang Lucas 7:21 nagingon nga iyang "giayo" sila. Ang Mateo 8:16 nagtala nga siya "naghingilin kanila
uban sa iyang pulong".
-Ang Marcos 16: 9 ug Lucas 8: 2-3 nag-ingon nga si Jesus naghingilin sa pito ka mga
yawa gikan kang Maria Magdalena.
2. Usahay gigamit sa Dios ang mga demonyo aron matuman ang iyang mga katuyoan. Tanawa sa I Samuel 16:14 ug II Corinto 12: 7. Gisilotan ang dautan nga Ahab tungod sa iyang
sala pinaagi sa bakak nga espiritu nga gibutang sa Dios sa baba sa iyang mga propeta aron sa
pagdala kaniya sa kadaut. Tan-awa sa I Mga Hari 22:23. Ang mga demonyo mohaylo sa mga
sundalo sa Armagedon sa susama nga kapalaran. (Tan-awa ang Pinadayag 16: 13-16).
3. Ang mga gahum sa demonyo makahimo sa pagkontrolar sa mga nasud ingon man mga
lalaki ug mga babaye. Tan-awa ang pananglitan sa Daniel 10 sa "prinsipe sa gingharian sa
Persia." Kining demonyohanong gahum daw mao ang nagdumala sa mga kalihokan niini nga
rehiyon. Ang libro sa Pinadayag naghisgot usab sa mga dautang espiritu ug sa ilang mga kali
hokan nga may kalabutan sa mga nasud. Tan-awa ang Pinadayag 16: 13-16.
4. Ang pagpangumedya mahitungod sa mga demonyo o Satanas dili maalamon. Tan-awa
II Pedro 2: 10-11. Ni kita adunay gahum sa atong kaugalingon sa pagbadlong ni Satanas.Tanawa ang Judas 9.
5. Si Jesus naghatag sa iyang mga tinun-an ug gahum sa paghingilin sa mga demonyo. Tun-i
ang mosunod nga mga asoy sa ilang paggamit niini nga gahum: Marcos 9:38; Lucas 10:17;
Mga Buhat 5:16; 8: 7; 16: 16-18; 19: 11-12.
6. Tun-i ang mosunod nga mga pakisayran diin gigamit ang pulong nga "gipanag-iya": Mateo 4:24; 8: 16,28,33; 9:32; 12:22; Marcos 1:32; 5: 15-18; Lucas 8:36; Mga Buhat 8:7; 16:16.
7. Si Jesus gidaugdaug, apan walay sala: Isaias 53: 7. Sa dihang gidaugdaug si Ezekias, siya
mihangyo sa Dios nga mobuhat alang kaniya: Isaias 38:14. Si Jesu-Kristo nag-ayo sa tanang
gidaudaug sa Yawa: Buhat 10:38.
Tun-i ug dugang mahitungod sa pagdaugdaug:
-Pinaagi sa mga dautan: Salmo 17: 9
-Pinaagi sa among mga kaaway: Salmo 106: 42
-Pinaagi sa mapahitas-on: Salmo 119: 122
-Pinaagi sa mga dato: Santiago 2: 6
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KAPITULO 22
MGA KASWALTI SA GUBAT
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:







Pagsulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpatin-aw kon sa unsang paagi nga ang pag-antus misulod sa kalibutan.
Pag-ila sa lima ka paagi nga ang pag-antus mosulod sa kinabuhi sa magtotoo.
Pagpakita ug pagsabot sa tukma nga kinaiya sa pag-antus.
Pag-ila sa mga positibong kaayohan sa pag-antus.
Pagpatin-aw sa kalainan tali sa paglatas sa bagyo sa sulod ug sa gawas sa kabubut-on
sa Dios.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Busa ikaw mag-antus sa kagul-anan ingon nga usa ka maayong sundalo ni JesuKristo. (II Timoteo 2: 3)
PASIUNA
Sa matag natural nga gubat, adunay mga kaswalti sa gubat, mga sundalo nga nasamdan sa
gubat. Ang uban nakabawi gikan sa ilang mga kadaut ug mobalik sa panggubatan. Ang uban
nahimong permanente nga kaswalti. Tinuod usab kini sa espirituhanon nga pakiggubat diin
kita nahiapil. Ang mga Kristohanong sundalo dili makalingkawas sa mga pag-ataki ni Sata
nas, ni sila gawasnon gikan sa mga epekto sa pag-antus.
Daghan kanato dili gustong maghisgot bahin sa pag-antus. Kita wala makadungog sa daghan
nga pagwali niini nga hilisgutan. Kita mas gusto nga makadungog ug mga mensahe mahitu
ngod sa kadaugan ug kauswagan, ug kining mga butanga maayo, ingon nga kini kabahin sa
pagpadayag sa Dios. Apan atong gilikayan ang hilisgutan sa pag-antus tungod kay adunay
mga butang mahitungod niini nga lisud sabton ug lisud ipasabot. Apan ang Biblia dili usa ka
lamang ka libro sa mga saad mahitungod sa madagayaong kinabuhi. Kini usa ka rekord sa
pag-antus, sa mga matarung ug sa dili matarung.
Sa dinhi si Jesus sa yuta ug naghisgot sa pag-antus nga iyang pagaantuson sa krus, daghan sa
iyang mga tinun-an mibiya kaniya. (Juan 6: 55-66) Sila milaum nga ang Mesias maghari sa
gahum ug himaya. Hinonoa, siya naghisgot bahin sa pag-antus. Sila wala makasabot niini,
busa mibiya sila sa pagsunod kaniya. Kon kamo dili makasabot sa pag-antus, kamo usab
motalikod sa pagsunod ni Jesus sa dihang kamo mag-atubang sa malisud nga mga kahim
tang. Kamo mahimong kaswalti sa gubat inay mananaug.
Kini nga leksyon naghisgot sa "mga kaswalti sa gubat," kadtong mga nasamdan sa gubat.
Kamo dili lang makakat-on kung unsaon pag-atubang sa pag-antus sa inyong kaugalingon,
apan unsaon sa pagpangalagad sa uban nga nakasinati ug mga kalisdanan.
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ANG TINUBDAN SA PAG-ANTUS
Ang Dios wala magmugna sa pag-antus. Kini sa sinugdanan misulod sa kalibutan pinaagi sa
sala sa tawo nga gihulhogan ni Satanas (Genesis 3). Sa dihang ang tawo madani sa pagtintal
ni Satanas ug nakasala, ang pag-antus misulod sa kalibutan. Busa, ang sala nga miresulta sa
tanang pag-antus masubay ngadto sa nagmugna niini, si Satanas. Bisan tuod adunay nagka
lainlain nga mga katarungan ngano nga ang pag-antus misulod sa inyong kinabuhi, ang tanan
nga pag-antus masubay balik niining orihinal nga tinubdan. Apan sa malipayon, sa kinabuhi
sa usa ka Kristohanong sundalo, ang Dios makawagtang sa pag-antus, nga gituyo ni Satanas
alang sa dautan, ug gihimo kini alang sa kaayohan aron matuman ang iyang mga katuyoan.
Siya makapahimo sa biktima nga mananaug.
ANG MGA RASON SA PAG-ANTUS
Ang Biblia daghay ikasulti mahitungod sa pag-antus, mga problema, ug mga kasakit. Sa pag
tingob niini nga pagtulon-an, kita nakadiskobre ug lima ka paagi nga ang pag-antus moabot
sa kinabuhi sa magtotoo. Ang tanan nga pag-antus nga inyong giatubang sa kinabuhi moabot
pinaagi sa usa niini nga mga paagi:
UBAN NGA NAGLIBOT KANINYO:
Ang pag-antus ug malisud nga mga kahimtang sa kinabuhi moabot pinaagi sa uban nga
naglibot kaninyo. Si Jose usa ka ehemplo niining matanga sa pag-antus. Gawas sa iyang
kaugalingon nga sayop, si Jose gibaligya ngadto sa Ehipto sa iyang mga igsoong lalaki,
gibilanggo sa pagpamakak sa asawa ni Potipar, ug nakalimtan sa iyang mga gitabangan
sa bilanggoan. Apan pamati sa iyang tubag. Si Jose miingon ...
Busa karon ayaw ninyo ikasubo, ni ikaguol sa inyong kaugalingon, nga ako
gibaligya ninyo dinhi. Kay ang Dios nagpadala kanako sa pag-una kaninyo aron
sa pagbantay sa kinabuhi ... ania karon dili kamo ang nagpadala kanako dinhi
kondili ang Dios. (Genesis 45: 5,7)
Ang usa ka paagi nga ang pag-antus moabot sa Kristohanong sundalo gikan sa uban nga nagli
bot kaniya mao ang gitawag sa Biblia nga "dautang taho" o tsismis. Daghan ang pag-antus
tungod sa inyong gisulti mahitungod sa uban, ug unsa ang ilang gisulti mahitungod kaninyo.
Sama sa inyong nakat-onan niini nga kurso, ang dila mao ang labing gamhanan sa mga hinagi
ban, ug makahimo sa daghang mga kaswalti sa gubat pinaagi sa mga pulong nga gisulti niini.
MGA PANGHITABO SA KINABUHI:
Ang ikaduha nga paagi sa pag-antus nga moabot kaninyo pinaagi sa mga kahimtang sa kina
buhi. Kini gihulagway sa mga kasinatian ni Noemi nga natala sa basahon ni Ruth sa Biblia.
Siya naguol tungod sa pagkamatay sa iyang bana ug mga anak nga lalaki.
Hangtud nga si Jesus mobalik ug ang katapusan nga kaaway sa kamatayon mabuntog, ang
kamatayon kabahin sa kinabuhi. Ang kamatayon misulod pinaagi sa orihinal nga sala sa tawo
ug usa kini ka natural nga panghitabo diin kitang tanan moatubang, kay "kini gitudlo ngadto
sa tawo sa makausa nga mamatay" (Mga Hebreohanon 9:27).
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Sa dihang nasinati ni Noemi kining lisud nga mga kahimtang sa kinabuhi, siya miingon, "Dili
na ninyo ako tawgon nga Noemi (nga nagpasabot nga bulahan), apan tawga ako nga Mara."
Ang ngalang Mara nagpasabot nga "mapait." Si Noemi nag-atubang sa mapait nga mga kahimtang.
INYONG MINISTERYO:
Ang ikatulong hinungdan sa pag-antus mao ang inyong pagpangalagad alang sa Ginoo. Ang
Bag-ong Tugon naghisgot sa pag-antus tungod sa iyang ngalan (Mga Buhat 9:16), alang kang
Kristo (Filipos 1:29) alang sa Gingharian sa Dios (II Tesalonica 1: 5), alang sa Ebanghelyo
(II Timoteo 1:11) (I Pedro 2: 19-20; 3:17), alang sa matarung nga buhat(I Pedro 3:14), ingon
nga Kristohanon (I Pedro 4: 15-16), ug sumala sa kabubut-on sa Dios (I Pedro 4:19).
Si Apostol Pablo usa ka ehemplo sa pag-antus nga resulta sa pagpangalagad. Ang uban nga
mga tawo nag-isip nga ang pag-antus timaan sa kapakyasan o kawalay pagtoo. Kung kini
tinuod, nan si Apostol Pablo walay pagtoo ug mao ang pinakadakong kapakyasan sa kasaysa
yan sa iglesia. Si Pablo miingon nga samtang didto siya sa Asia nahugno gayud kaayo siya ug
nawad-an sa paglaum sa kinabuhi mismo (II Mga Taga Corinto 1: 8). Siya naghatag ug lahi
nga hulagway sa malipayon nga ebanghelista nga nagsaad sa mga magtotoo nga walay bisan
unsa gawas sa kalinaw ug kauswagan.
Sa diha nga si Pablo unang gitawag sa Dios sa ministeryo gisultihan siya sa "dagkong mga
butang" nga iyang pagaantuson tungod sa Ginoo (Mga Buhat 9:16). Ang tubag ni Pablo sa
pag-antus mao ang paglahutay "sa pagkawala sa tanan nga mga butang aron madala ang
pipila ngadto kang Kristo." Siya misulat sa mga magtotoo " nganha kaninyo gihatag dili
lamang ang pagtoo, kondili ang pag-antus alang kaniya" (Mga Taga-Filipos 1:29).
Si Pablo wala mag-inusara sa pag-antus alang sa ministeryo. Ang tibook iglesia nag-antus sa
panahon sa Bag-ong Tugon (Mga Buhat 8). Ang Hebreohanon kapitulo 11 nagrekord sa mga
istorya sa pipila sa mapintas nga mga pagpanggukod nga ilang giantus. Daghan niining mga
lalaki ug mga babaye sa pagtoo ang giluwas pinaagi sa gahum sa Dios. Ang mga pultahan sa
bilanggoan giablihan ug sila nakagula. Sila gisentensiyahan sa kamatayon sa nagdilaab nga
mga hudno apan migula nga wala maapektohi sa mga dilaab.
Apan pipila sa mga magtotoo, nga gitawag usab nga mga lalaki ug babaye "sa pagtoo," wala
makadawat sa ingon nga mga pagluwas. Sila gibilanggo, gisakit, gipaantus, ug gipatay tungod sa ilang pagpamatuod sa Ebanghelyo (Mga Hebreohanon 11: 36-40). Kita nagtutok sa
buhi nga pagtoo apan gipadayag usab sa Dios ang iyang gahum sa himalatyong pagtoo. Kini
mao ang pagtoo nga makabarug sa dili maayo nga mga panahon, dili lamang sa maayong
mga panahon diin ang gamhanan nga pagluwas gipakita.
DIREKTANG KALIHOKAN NI SATANAS:
Ang pag-antus mahimo usab nga mosulod sa inyong kinabuhi isip resulta sa direkta nga kali
hokan ni Satanas. Kini makita sa istorya ni Job. Kini nga libro nakigbisog sa pangutana,
"Nganong nag-antus man ang mga matarung?" Ang pagpamatuod sa Dios mahitungod kang
Job mao nga siya usa ka matarung nga tawo (Job l-2). Si Job wala mag-antus tungod kay siya
nakasala, ingon sa gipangangkon sa iyang mga higala. Sila nagtoo nga kon si Job maghinul
sol, ang iyang mga kahimtang mausab.
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Kining mga higala misulay sa paghimo sa pangtibook kalibutan nga pagpadapat nga gibasi sa
indibiduwal nga kasinatian. Kini susama sa pagsulti nga tungod kay ang Dios nagluwas kang
Pedro gikan sa bilanggoan buhaton usab niya ang sama kaninyo. Dili kini tinuod. Daghan ang
gimartir sa prisohan bisan pa sa ilang dakong pagtoo ug walay sala nga kinabuhi.
Kita mag-amping kon atong tan-awon ang pag-antus sa uban nga kita wala mag-akusa kanila
sa sala, pagkawalay pagtoo, o pagkawalay pagsalig. Ang Biblia nagtudlo nga ang makasasala
nga tawo magaani sa mapait nga pag-ani tungod sa pagpugas sa unodnong pagkadunot (Mga
Taga-Galacia 6: 8). Apan ang pagpugas ug pag-ani dili mahimong gamiton aron ipasabot ang
pag-antus sa inosente.
Si Job wala mag-antus tungod sa bisan unsang butang nga iyang nahimo. Si Job matarung
nga tawo. Kini mao ang pagpamatuod sa Dios kang Job, ang pagpamatuod ni Job sa iyang
kaugalingon, ug ang iyang dungog sa atubangan sa tawo. Ang luyo sa mga talan-awon sa
espirituhanong kalibutan mao ang tinuod nga hinungdan sa pag-antus ni Job. Adunay espiritu
hanong gubat nga nagpadayon ibabaw sa kasingkasing, hunahuna, ug pag-uyon ni Job.
Adunay pakiggubat nga nagpadayon diha sa espirituhanon nga kalibutan ibabaw kaninyo.
Kana nga pakiggubat gipakita sa lisud nga mga kahimtang nga inyong nasinati sa natural nga
kalibutan. Usa ka mahinungdanon nga kamatuoran nga makita sa pag-antus ni Job mao nga
walay bisan unsa nga makasulod sa kinabuhi sa magtotoo nga wala mahibaloi sa Dios. Ang
Dios dili maoy hinungdan sa inyong pag-antus. Kini gipahamtang ni Satanas, apan ang mga
utlanan niini gitakda sa Dios. Ang gahum sa Dios mas labaw kay sa kang Satanas, ug kamo
makasinati sa kadaugan kon kamo magpadayon sa pagsalig kaniya.
INYONG KAUGALINGONG SALA:
Ang ikalima nga paagi sa pag-antus nga mosulod sa inyong kinabuhi tungod sa inyong kauga
lingong sala. Si Jonas usa ka panig-ingnan sa maong pag-antus. Sa pagsupak sa Dios, si Jonas
nagpadulong sa kaatbang nga direksyon gikan sa Nineve diin siya gimandoan sa pag-adto ug
pagsangyaw sa paghinulsol. Siya nakasinati sa makalilisang nga bagyo sa dagat ug natapos sa
tiyan sa usa ka dakong isda tungod sa iyang kaugalingong sala (Jonas l-2).
Ang kasamok kinahanglan kanunay nga tagdon ingon nga panawagan aron mapamalando
ngan ang inyong mga paagi ug masusi ang inyong kasingkasing sa atubangan sa Dios. Tingali
kamo nag-antus tungod sa inyong kaugalingong sala. Ang Biblia nagpadayag nga ang Dios
nagpanton niadtong mga nagkinabuhi sa pagkadili masulundon sa iyang Pulong. Ang pagpan
ton nagpasabot sa pagdisiplina, pagsaway, ug pagtul-id:
Ang tanan nga castigo karon daw dili kalipayan, kondili kasakitan: apan sa ulahi
naghatag ug makigdaitong bunga alang niadtong nabansay kaniya, bisan ang
bunga sa pagkamatarung. (Mga Hebreohanon 12:11)
Ang Dios naggamit sa pag-antus aron sa pagtul-id kaninyo ug pagdala kaninyo balik sa iyang
kabubut-on alang sa inyong kinabuhi:
Sa wala pa ako pagsakita, nahisalaag ako; apan karon akong gibantayan ang
imong Pulong .
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Maayo pa alang kanako nga gisakit ako; aron ako makakat-on diha sa imong
kabalaoran
Nakahibalo ako, O Jehova, nga ang imong paghukom matarung man, ug nga sa
imong pagkamatinumanon gisakit mo ako. (Salmo 119: 67,71,75)
ANG HUSTONG KINAIYA MAHITUNGOD SA PAG-ANTUS
Ang kasamok dili kinahanglan usa ka ilhanan nga nahigawas sa kabubut-on sa Dios. Ang
Biblia nagpahayag nga "daghan ang mga kasakitan sa mga matarung" (Mga Salmo 34:19).
Kon kamo mag-antuss nga inosente ug dili tungod sa inyong kaugalingong sala, kinahanglan
nga huptan ninyo ang tukma nga kinaiya sa pag-antus. Ang tinuod nga pagsulay sa inyong
pagka-espirituhanon mao ang inyong pagtubag sa adlaw sa kasakit:
Kong ikaw punawan sa adlaw sa kalisdanan, ang imong kusog diyutay ra.
(Proverbio 24:10)
Ang Biblia naghulagway sa kinaiya nga mabatonan ninyo sa dihang kamo mag-antus ingon
nga magtotoo sulod sa kabubut-on sa Dios. Kamo dili angay nga maulaw:
Apan kong may tawo nga pagsakiton ingon nga kristohanon dili unta maga
kaulaw, kondili, himayaon niya ang Dios tungod niini ... (I Pedro 4:16)
Kamo motugyan sa inyong kalag (inyong pag-antus) ngadto sa Dios, nga nahibalo nga siya
nagabuhat sa tanan nga mga butang alang sa inyong kaayohan:
Busa ang mga nanag-antus sumala sa kabubut-on sa Dios, magtugyan sa ilang
mga kalag diha sa maayong mga buhat ngadto sa matinumanon nga Magbu
buhat. (I Pedro 4:19)
Kamo magmalipayon kung kamo mag-antus sumala sa kabubut-on sa Dios:
Ug namahawa sila sa atubangan sa Sanhedrin nga malipayon, nga naisip sila nga
takus sa pag-antus sa kaulawan tungod sa iyang Ngalan. (Mga Buhat 5:41)
Si Pablo nag-ingon nga kamo kinahanglan:
Malipayon sa paglaum; mainiton sa kagul-anan; nga magpadayon nga pagampo. (Roma 12:12)
... Sa ginapasipalahan kami , nanagpanalangin kami; sa ginalutos, nanagpailub
kami ... (I Mga Taga Corinto 4:12)
... Sa tanan nga mga butang sa dakong pagpailub, sa mga kagul-anan, sa mga
kahangulan, sa mga kasakitan…(II Corinto 6: 4)
Busa, dili mo igakaulaw ang pagpamatuod sa atong Ginoo, bisan kanako
nga iyang binilanggo; kondili antusa ang kalisdanan uban kanako tungod
sa maayong balita pinaagi sa gahum sa Dios. (II Timoteo 1: 8)
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Aron walay bisan kinsa kaninyo nga pagpahuyangon tungod niini nga mga
kagul-anan, kay kamo nasayud nga niini mga tinudlo kita (I Tesalonica 3: 3)
Apan magbuotan ka sa tanan nga mga butang, antusa ang mga kalisdanan,
buhata ang buhat sa usa ka ebanghelista, tumana ang imong pagkaministro.
(II Timoteo 4: 5)
Kamo dili kinahanglan maghunahuna nga katingad-an kung kamo makasinati ug pag-antus:
Mga hinigugma, dili kamo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa tali
wala ninyo, nga mahatabo aron sa pagsulay kaninyo, ingon nga daw butang nga
katingalahan ang mahitabo kaninyo.
Apan sanglit kamo mg umalambit sa mga pag-antus ni Kristo managkalipay
kamo sa hilabihan nga kalipay. (I Pedro 4: 12-13)

Si Pablo adunay husto nga kinaiya mahitungod sa pag-antus sa dihang iyang gipasabot...
... Bisan ang among tawhanong kinabuhi nagakaanam ug kadunot, apan ang
sulod nagabag-o sa matag adlaw.
Kay ang among magaan nga kagul-anan, nga sa makadiyut lamang nagabuhat
alang kanamo ug labaw pa gayud nga kahalangdon, sa walay katapusang kabugaton sa himaya.
Samtang wala kami magatan-aw sa mga butang nga makita, kondili sa mga
butang nga dili-makita; kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang;
apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan... (II Corinto 4: 16-18)
Si Pablo nanglantaw sa pag-antus ingon nga usa ka ulipon ... Siya miingon nga kini "nagabu
hat alang kanato".
POSITIBONG MGA KAAYOHAN SA PAG-ANTUS
Adunay daghang positibong kaayohan sa pag-antus sumala sa kabubut-on sa Dios. Kon
inyong masabtan kini, makatabang kini kaninyo sa pag-atubang sa inyong kaugalingong pagantus ingon man usab sa pag-alagad sa uban nga "kaswalti sa gubat":
ANG INYONG PAGTOO GISULAYAN:
Ang tanan sa espirituhanon nga kalibutan gibasi sa pagtoo. Kini mao ang hinungdan nga ang
kalig-on sa inyong pagtoo kinahanglan pagasulayan:
Nga ang pagsulay sa inyong pagtoo labi pa ka bililhon kay sa bulawan nga
nagakawala bisan kini pagasulayan sa kalayo, makaplagan ngadto sa pagdayeg
ug kadungganan ug himaya sa pagpadayag ni Jesus Kristo. (I Pedro 1: 7)
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Kini ang pagsulay sa pagtoo sa diha nga kamo mag-ampo sama sa gibuhat ni Jesus, aron ang
Dios magpalabay sa kopa sa kapaitan, apan dili kini molabay. Hinonoa, kamo mapugos sa
pag-inom sa lalum nga pag-antus. Apan ang pagtoo makakat-on nga ang atong mga pag-am
po dili matubag tungod kay wala kini tubaga sa paagi nga gusto nato.
KAMO GISANGKAPAN ARON SA PAGHUPAY SA UBAN:
Dalayegon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo, ang Amahan sa
mga kalooy, ug ang Dios sa tanan nga paglipay;
Nga maoy nagalipay kanato sa tanan nato nga mga kagul-anan, aron kita arang
makalipay sa mga anaa sa bisan unsa nga kagul-anan, pinaagi sa paglipay diin
kita sa atong kaugalingon ginalipay sa Dios. (II Corinto 1: 3-4)
Sa diha nga kamo mopaambit sa kahupayan sa Dios ngadto sa uban kamo ...
... Ituboy ninyo ang gikapoy nga mga kamot, ug ang mga tuhod nga nangabakul;
Ug magbuhat kamo ug mga dalan nga matanos sa inyong mga tiil, aron ang mga
piang dili malisa sa dalan. Kondili hinonoa mamaayo. (Hebreohanon 12: 12-13)
KAMO MAKAT-ON NGA DILI MOSALIG SA INYONG KAUGALINGON:
Si Pablo misulti sa katuyoan sa iyang mga pag-antus sa Asia:
... Sa Asia kami gibug-atan sa hilabihan gayud, nga labaw sa among kusog, sa
pagkaagi nga kami nawad-an ug paglaum bisan sa kinabuhi;
Apan, kami nakabaton na sa among kaugalingong hukom sa kamatayon sulod
sa among kaugalingon, aron dili kami magasalig sa among kaugalingon, kondili
sa Dios nga nagabanhaw sa mga minatay; (II Corinto 1: 8-9)
Kamo makaila nga...
... Kita aduna niini nga bahandi sa mga sudlanan nga yuta, aron ang pagka
halangdon sa gahum maiya sa Dios, ug dili gikan sa atong kaugalingon.
(II Corinto 4: 7)
KAMO NAGPALAMBO SA POSITIBONG ESPIRITUHANON NGA MGA HIYAS:
Kita nagahimaya sa mga kagul-anan, sa nahibaloan ta nga ang kagul-anan
nagapamunga sa pailub,
Ug ang pagpailub nagabunga sa pagkasinulayan, ug ang pagkasinulayan naga
bunga ug paglaum, (nga moresullta diha sa gugma sa Dios nga ginabubo sa
atong mga kasingkasing). (Roma 5: 3-4)
... Sa human kamo makaantus sa diutayng panahaon, siya gayud magahingpit,
magapalig-on, magapabaskug kaninyo. (I Pedro 5:10)
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Kini nga mga hiyas nagpahiuyon kaninyo sa larawan ni Jesus, nga mao ang plano sa Dios
alang kaninyo (Roma 8: 28-29; Hebreohanon 2: 10,18).
ANG MGA BUHAT SA DIOS MADAYAG:
Sa dihang nakita sa mga tinun-an ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa pagkahimugso, sila
nangutana kon kinsa ang responsable sa iyang kondisyon. Ang sala ba sa iyang mga ginika
nan o sa tawo mismo? Si Jesus mitubag:
Bisan kini siya wala makasala, bisan ang iyang mga ginikanan; kondili aron ang
mga buhat sa Dios ikapadayag pinaagi kaniya. (Juan 9: 3)
ANG GAHUM SA DIOS GINAHINGPIT:
Ug siya nagaingon kanako, ang akong grasya igo alang kanimo; kay ang
akong gahum ginahingpit diha sa kaluya. Busa, sa dakong kalipay palabihon
ko ang paghimaya sa akong kaluyahon, aron magapabilin kanako ang gahum
ni Kristo. (II Corinto 12: 9)
KADTONG DILI LIG-ON PAGAKUHAON:
Ang pag-antus moresulta sa tanan nga dili lig-on nga mauyog gikan sa inyong kinabuhi.
Kamo mohunong sa pagdepende sa mga tawo, mga programa, o materyal nga mga butang
ingon nga kining tanan mapakyas sa panahon sa inyong panginahanglan. Ang Dios nagtugot
niini...
... Sa pagkuha sa mga butang nga nangauyog ingon sa mga butang nga nanga
buhat, aron kadtong mga butang nga dili mauyog magapabilin.
(Hebreohanon 12: 26-27)
Atol sa mga bagyo sa kinabuhi, ang tanang nahugno wala gitukod sa Dios ug sa iyang Pulong
(Salmo 119: 89 ug Mateo 7: 24-27).
ANG INYONG PAGTUTOK NAUSAB
Sa diha nga kamo makasinati ug pag-antus, kanunay ninyong ipunting ang inyong pagtagad
sa hinungdan ug epekto. Kamo nagtagad kon unsa ang hinungdan sa lisud nga mga kahim
tang ug sa makalilisang nga epekto niini sa inyong kinabuhi. Ang Dios gusto nga mousab sa
inyong tumong gikan sa kalisud aron masabtan ang lumalabay nga sitwasyon sa pag-ila sa
mga kaayohan sa mahangturon:
Kay ang among magaan nga kagul-anan, nga sa makadiyut lamang nagabuhat
alang kanamo ug labaw pa gayud nga kahalangdon, sa walay katapusang kabugaton sa himaya.
Samtang wala kami magatan-aw sa mga butang nga makita, kondili sa mga
butang nga dili-makita; kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang;
apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. (II Corinto 4: 17-18)
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Mga hinigugma, dili kamo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo sa tali
wala ninyo, nga mahatabo aron sa pagsulay kaninyo, ingon nga daw butang nga
katingalahan ang mahitabo kaninyo.
Apan sanglit kamo mg umalambit sa mga pag-antus ni Kristo managkalipay
kamo sa hilabihan nga kalipay. (I Pedro 4: 12-13)
Kung kita mag-antus, maghari usab kita uban kaniya ... (II Timoteo 2:12)
ANG DAANG PAGKATAWO MABAG-O:
Ang Dios nagsulti ngadto sa nasud sa Moab:
Ang Moab nagpuyo sa kasayon gikan pa sa iyang pagkabatan-on, ug siya nahi
mutang sa iyang mga lalug, ug wala gayud ikahuwad gikan sa usa ka sudlanan
ngadto sa usa ka sudlanan, ni nabihag siya: busa ang iyang kahinam nagpabilin
kaniya, ug ang iyang kaamyon wala mahupas. (Jeremias 48:11)
Tungod kay ang Moab wala makasinati sa masamok nga pagbubo ug paghalukay sama sa
gikinahanglan aron mapalambo ang maayong vino, ang nasud wala mausab. Ang Moab nag
pahayahay ug nagpuyo sa kauswagan ug tungod niini wala mouswag ug mohamtong sa espi
rituhanong paagi. Busa walay kausaban. Ang iyang "kaugalingong kaamyon" nagpabilin kani
ya. Ang pag-antus nagkuha kaninyo sa daang kaugalingong kinaiyahan. Samtang gihalukay,
gisamok, ug gibubo, ang inyong espirituhanong amyon mausab gikan sa kalibutanon ngadto
sa espirituhanon.
KAMO GI-ANDAM ALANG SA MINISTERYO:
Kamo nangayo nga gamiton sa Dios. Kamo nagtinguha nga mas mahisama kang Jesus ug
nag-ampo nga mahimong pinili nga sudlanan alang sa iyang paggamit. Ang tubag sa inyong
pag-ampo mahimong moabot pinaagi sa pag-antus:
Ania karon, giulay ko ikaw, apan dili ingon sa salapi; gipili ko ikaw diha sa
hashasoan sa kasakitan. (Isaias 48:10)
Pinaagi sa kasakitan nga kamo nagapadayon sa unahan sa pagtawag ingon nga anak sa Dios
aron mahimong pinili sa Dios. Ang kasakitan sumala sa kabubut-on sa Dios magahinlo kanin
yo alang sa iyang paggamit sama nga ang mga metal ginadalisay sa hasohasoan sa natural
nga kalibutan. Ang Dios nag-andam kaninyo sa pagpakiggubat batok sa kaaway pinaagi sa
pag-antus!
KAMO GIANDAM SA PAGHARI UBAN KANG KRISTO:
Kung kita mag-antus, maghari usab kita uban Kaniya ... (II Timoteo 2:12)
KAMO MAKADAWAT SA ESPIRITUHANONG MGA PANALANGIN:
Si Jesus miingon:
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Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarung; kay ila ang Gingharian
sa Langit.
Bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tawo, ug pagalutoson
kamo, ug pagabutangbutangan kamo tungod kanako.
Managmaya ug managlipay kamo, kay ang inyong balus dako didto sa mga
langit; kay sa ingon niini ginalutos nila ang mga manalagna nga mga nanghiuna
kaninyo. (Mateo 5: 10-12)
KAMO MAKAT-ON SA PAGKAMASINUGTANON:
Bisan siya usa ka Anak, apan nakakat-on sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga
butang nga iyang giantus ... (Mga Hebreohanon 5: 8)
ANG PULONG SA DIOS NASULAYAN SA SULOD NINYO:
Ang mga pulong ni Jehova maoy mga pulong nga putli; ingon sa salapi nga inu
lay diha sa hasohasan sa ibabaw sa yuta, giulay sa makapito ka pilo.(Salmo 12:6)
KAMO MAPAUBOS:
Nga nagmando kanimo sa usa ka dako ug makalilisang nga kamingawan, diin
dihay mga bitin nga mapintas ug mga tanga, ug yuta sa kauhaw diin walay
tubig; nga nagkuha ug tubig alang kanimo gikan sa bato nga santikan:
Nga nagpakaon kanimo sa manna didto sa kamingawan, nga wala hiilhi sa
imong mga amahan, aron ikaw pagapaubson niya, ug aron siya magasulay
kanimo sa pagbuhat ug maayo kanimo sa imong kaulahian ...
(Deuteronomio 8: 15-16)
KAMO MAPADAKO SA ESPIRITUHANON:
Kini nagpasabot nga kamo mitubo sa espirituwal
Ikaw nagpadako kanako sa diha nga ako nailalum sa kabug-at.
(Salmo 4: 1 Revised Standard Version)
KAMO MAKAILA SA DIOS SA MAS SUOD:
Kamo makaila sa Dios sa mas suod nga basihan pinaagi sa pag-antus. Si Job, nga nag-antus
pag-ayo, nakakat-on niining kamatuoran ug miingon ...
Nakadungog ako mahitungod kanimo tungod sa pagpamati sa igdulungog; apan
karon, nakita ko ikaw sa akong mata:
Tungod niini gingil-aran ako sa akong kaugalingon ug maghinulsol sa abog ug
abo. (Job 42: 5-6)
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Ang uban kanato nakaila sa Dios sa ikaduha lamang. Kon kamo nakasinati sa mga panalangin
sa kinabuhi, ang Dios kasagaran usa ka luho kay sa kinahanglanon. Apan kung kamo adunay
tinuod nga panginahanglan, ang Dios nahimong usa ka kinahanglanon. Si Job nakaila pagayo sa Dios pinaagi sa pag-antus. Sa wala pa siya mag-antus, nakaila si Job sa Dios pinaagi
sa teyolohiya. Pagkahuman, siya nakaila kaniya pinaagi sa kasinatian. Si Pablo nagpahayag
sa susama nga tinguha sa dihang siya miingon:
Aron ako makaila kaniya, ug sa gahum sa iyang pagkabanhaw ug sa pagpakigambit sa iyang mga pag-antus, sanglit nahimong gipahiuyon ngadto sa iyang
kamatayon. (Mga Taga-Filipos 3:10)
Kamo makaila lamang sa Dios diha sa gahum sa pagkabanhaw pinaagi sa suod nga pagpakigambit sa pag-antus. Sa tibook niyang pag-antus, gipangutana ni Job ang Dios mahitungod sa
hinungdan sa iyang pag-antus. Dili sayop ang mangutana sa Dios. Si Jesus nasayud sa katuyo
an nga siya mianhi sa kalibutan mao ang mamatay alang sa kasal-anan sa tanang katawhan.
Apan sa iyang takna sa pag-antus siya misinggit, "Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo
ako?" Ang mosunod sa pagpangutana mao ang importante. Ang sunod nga mga pulong ni
Jesus mao, "Sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu."
Bisan pa sa mga pangutana, si Job mitubag...
Bisan siya mopatay kanako, apan ako mosalig kaniya ... (Job 13:15)
Apan alang kanako nasayud ako nga ang akong Manluluwas buhi man, ug nga
siya motindog sa ulahing adlaw sa ibabaw sa yuta:
Ug tapos ang akong panit, malaglag kini nga lawas, apan sa akong unod akong
makita ang Dios. (Job 19: 25-26)
Human mahuman ang pagpangutana, ang paghatag ug gibug-aton nagbag-o gikan sa "ako"
ngadto sa "Ikaw." Kamo motugyan sa inyong pag-antus, uban ang tanan nga walay tubag nga
mga pangutana, ngadto sa mga kamot sa Dios.
Sumalig kang Jehovva sa bug-os mong kasingkasing; ug ayaw pagsalig sa imong
kaugalingong salabutan. (Mga Proverbio 3: 5)
Ang Dios mahimong mopadayag sa pipila ka mga katuyoan sa inyong pag-antus, apan
posible nga dili ninyo kini bug-os nga masabtan:
Kini maoy himaya sa Dios sa pagtago sa usa ka butang ... (Proverbio 25: 2)
Ang mga butang nga tinago iya ni Jehova nga atong Dios; apan ang mga butang
nga gipadayag alang kanato ... (Deuteronomio 29:29)

Adunay pipila ka tinago nga mga butang nga iya lamang sa Ginoo. Sama ni Job, dili ninyo
masabtan ang tanan nga katuyoan sa inyong pag-antus:
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Tungod kay si Jehova ang nagagiya sa atong mga lakang, nganong maningkamot
sa pagsabot sa tanang butang nga mahitabo sa dalan? (Mga Proverbio 20:24
Ang Buhi nga Biblia)
Sa dihang ang Dios sa katapusan nakigsulti kang Job, siya migamit ug daghang mga panigingnan gikan sa kinaiyahan nga si Job dili makapatin-aw. Ang Dios naghatag ug gibug-aton
nga kung dili masabtan ni Job ang iyang nakita sa kinaiyahan, dili niya masabtan ang wala
niya makita sa espirituhanong kalibutan.
Sa dihang si Job nag-atubang sa Dios, dili na kinahanglan nga tubagon pa ang iyang mga
pangutana bahin sa pag-antus. Siya anaa sa direkta nga presensya sa Dios, ug kana nga kasi
natian walay luna alang sa bisan unsang butang. Siya dili na kontrolado ug gisakit sa pangata
rungan sa tawo. Iyang gipulihan ang mga pangutana, dili sa mga tubag, apan uban sa pagtoo.
Sa diha nga kamo makaila sa Dios sa suod pinaagi sa pag-antus, kamo makakita sa inyong
kaugalingon ingon nga tinuod nga kamo. Kamo dili na makaila sa Dios sa ikaduha nga paagi
lamang. Kanang nawong-sa-nawong nga panagtagbo sa Dios naghimo sa dili mahimo nga
mga argumento ug mga panaghisgot.
Sa dihang si Job mibarug sa atubangan sa Dios, siya walay bag-ong mga tubag. Siya wala
hatagi ug bag-ong mga kamatuoran mahitungod sa iyang pag-antus. Apan iyang gipulihan
ang mga pangutana ug pagtoo. Si Job didto sa direkta nga presensya sa Dios, ug kana nga
kasinatian wala makahatag ug mga pangutana o pagduhaduha.
ANG MGA BAGYO SA KINABUHI
Ang pag-antus usahay itandi sa natural nga bagyo. Sa diha nga kamo mag-antus, kamo maka
sinati ug bagyo sa espirituhanong pagkasulti. Kining "bagyo" makaapekto kaninyo sa espiritu
hanon, pangisip, pisikal, materyal, o emosyonal.
Ang Biblia nagsulti bahin sa bagyo nga nasinati sa mga tinun-an ni Jesus. Basaha ang istorya
sa inyong Biblia sa Marcos 4: 35-41. Si Jesus misulti sa mga tinun-an nga motabok sa pikas
nga bahin ug siya miduyog kanila sa sakayan. Ang bagyo usa ka pag-ataki ni Satanas kinsa
naningkamot sa pagpugong kanila sa pag-abot sa baybayon tungod sa milagrosong mga buhat
nga pagahimoon sa Gadara (tan-awa ang Marcos kapitulo 5).
Dihadiha si Jesus nagbaton ug awtoridad ibabaw sa bagyo. siya mibadlong sa mga gahum sa
kaaway. Ang kakalma mibalik sa dagat ug nagpadayon sila sa ilang paglawig nga wala mapugngi.
Ang mga kalisud sa kinabuhi ikatandi sa natural nga mga bagyo. Ang "bagyo" ni Satanas
mao ang bisan unsa nga naningkamot sa pagpugong kaninyo sa pagtuman sa kabubut-on sa
Dios alang sa inyong kinabuhi ug pagka epektibo nga Kristohanong sundalo. Kini dili pagantus tungod sa inyong kaugalingong pagsupak. Ni kini nga matang sa pag-antus "sumala sa
kabubut-on sa Dios." Ang Dios dili gusto nga may bisan unsa nga makababag sa iyang plano
alang kaninyo ug sa inyong kadaugan sa espirituhanong pakiggubat! Sa diha nga kamo magatubang ug bagyo nga gipahinabo ni Satanas, gamita ang awtoridad ibabaw sa kaaway. Si
Jesus naghatag kaninyo ug gahum ibabaw sa matag gahum ni Satanas.
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Adunay laing duha ka sugilanon sa natural nga mga bagyo nga natala sa Biblia nga nagpakita
sa mga bagyo nga resulta sa pagkastigo tungod sa sala ug mga bagyo nga mahitabo "sumala
sa kabubut-on sa Dios." Basaha ang sugilanon ni Jonas ug ang bagyo sa Jonas kapitulo l. Basaha ang istorya ni Pablo ug ang bagyo sa Mga Buhat 27. Unya tun-i ang mosunod nga tsart:
Jonas

Pablo

-Si Jonas nagbutang sa iyang kaugalingon
diha sa bagyo.
-Siya mibayad sa pamasahe

-Si Pablo anaa sa bagyo nga walay sayop
sa iyang kaugalingon...
-Siya misulay sa pagpugong kanila sa
paglawig
-Si Pablo mao ang solusyon sa bagyo
-Si Pablo nagpuasa ug nag-ampo sa
panahon s bagyo
-Ang panalangin sa Dios uban ni Pablo
-Ang mga tripulante gisultihan nga
magmaya
-Aron maluwas: Ang tanan magbilin sa
barko

-Si Jonas mao ang hinungdan sa bagyo
-Si Jonas natulog panahon sa bagyo
-Ang panalangin sa Dios dili kauban ni Jonas
-Ang mga tripulante nahadlok
-Aron maluwas: Si Jonas kinahanglan itambog

Adunay mga kalainan tali sa pag-agi sa bagyo sa kinabuhi sulod sa kabubut-on sa Dios ug
pagsinati sa bagyo gawas sa kabubut-on sa Dios. Sa diha nga kamo moagi ug bagyo nga
gawas sa kabubut-on sa Dios, kini usa ka sitwasyon nga inyong gibuhat. Pananglitan, ang
usa ka magtotoo nga magminyo sa dili-luwas nga tawo makasinati ug kagubot tungod kay
gilapas nila ang usa ka prinsipyo sa Kasulatan. Kamo ang hinungdan sa bagyo nga resulta
sa pagsupak. Kamo naglapas sa kabubut-on sa Dios ug sa iyang mga sugo. Kasagaran kamo
wala makahibalo sa kaseryoso sa inyong kahimtang. Kamo natulog sa espirituhanon samtang
ang bagyo nagdugang sa kapintas sa inyong palibot.
Sa bagyo nga ang hinungdan mao ang inyong kaugalingong sala, kamo mahadlokon ug ang
mga nagpalibot kaninyo nag-anam ka mahadlokon. Ang bagyo dili pag-ataki ni Satanas.Kini
ang pagpanton gikan sa Dios. Kamo makahimo sa pagsugid sa mga saad nga "gahum ibabaw
sa kaaway" apan kini dili mousab sa sitwasyon. Sa dihang inyong mailhan ang "bagyo" sa
pag-antus ingon nga resulta sa sala, adunay usa lamang ka tambal: Pangayo ug pasaylo sa
Dios!
Apan kung kamo mag-antus sumala sa kabubut-on sa Dios, lahi ang kahimtang. Kamo nagantus nga walay sayop o sala sa inyong kaugalingon. Kamo mahimo nga solusyon sa mga
problema sa inyong palibot imbis nga usa ka hinungdan. Sama ni Pablo, kamo makahimo sa
espirituhanong pagpangulo tungod kay ang panalangin sa Dios anaa kaninyo. Kamo makaha
tag ug pagdasig sa uban tungod kay kamo solusyon sa bagyo imbis nga hinungdan. Kamo
kinahanglan nga dili mokawas sa barko o modagan gikan sa kagubot. Kamo kinahanglan
magpabilin sa "barko" niining matanga sa pag-antus kay kini kabubut-on sa Dios.
ANG PAG-ANTUS SA SUNDALO
Sa diha nga kamo mag-antus sumala sa kabubut-on sa Dios, kamo makaamgo nga kamo wala
mag-inusara. Daghang uban pa sa kasundalohan sa Dios ang nakasinati sa samang mga gubat:
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... Sa hingbaloan ninyo nga ang mao usab nga pag-antus nangatuman diha sa
inyong mga igsoon nga ania sa kalibutan. (I Pedro 5: 9)
Ang "mga bagyo" sa kinabuhi dili malikayan ug dili mapugngan, ingon sa gihulagway sa sam
bingay sa duha ka mga balay sa Mateo 7: 24-27. Ang mga bagyo moabot niadtong kinsa mitu
kod sa ilang mga kinabuhi diha sa Pulong sa Dios ingon man niadtong wala. Ang pundasyon
sa kinabuhi sa tawo mao ang motino sa sangputanan sa bagyo. Ang pag-antus pagadahumon
ingon nga kabahin sa kabubut-on sa Dios:
Oo, ug ang tanan nga magkinabuhi sa pagkadiosnon diha kang Kristo Jesus
magaantus sa paglutos. (II Timoteo 3:12)
Kay kaninyo kini ginatugot tungod kang Kristo, dili lamang sa pagtoo kaniya,
kondili usab sa pag-antus tungod kaniya (Filipos 1:29).
... Aron kamo pagatakuson sa gingharian sa Dios, nga tungod niini kamo
nagaantus usab ... (II Tesalonica 1: 5)
Sa pagkamatuod, sa diha pa kami uban kaninyo gisulti namo nga daan kaninyo,
nga manag-antus kita ug mga kagul-anan, bisan ingon sa nahitabo ug kamo
nasayud. (I Tesalonica 3: 4)
Unya igatugyan kamo sa kalisdanan, ug pagapatyon kamo, ug pagadumtan
kamo alang sa tanang mga nasud tungod sa akong ngalan.(Mateo 24: 9)
... Sila modakop kaninyo, ug pagalutoson kamo nga igatugyan sa mga sinagoga,
ug sa mga bilanggoan, ug pagadad-on kamo sa atubangan sa mga hari ug sa mga
punoan tungod sa akong ngalan. (Lucas 21:12)
Hinumdumi ninyo ang pulong nga akong giingon kaninyo: Ang ulipon dili labaw
sa iyang agalon. Kon sila naglutos kanako, sila usab magalutos kaninyo...
(Juan 15:20)
Karon kini wala magpasabot nga kamo maghimo sa inyong kaugalingon nga magaantus nga
nagatoo nga kini makapahimuot sa Dios. Ang Dios dili gayud mahimuot kon ang mga tawo
mag-antus. Ang tinuyo nga pag-antus sa inyong kaugalingon (usa ka buhat nga gitawag sa
pagpenetensya) usa ka sala. Daghang mga tawo misulay sa paghimo niini aron sa paghupay
sa kasuko sa Dios ug / o paghimo sa kaugalingon nga makita nga balaan o relihiyoso atuba
ngan sa mga tawo. Apan ang Dios nahimuot lamang sa dugo ni Jesus Kristo. Ang Dios moku
ha sa trahedya sa pag-antus sa dihang kini dili makatandog sa inyong kinabuhi ug magabawi
niini.
Kabahin sa plano sa pag-atiman sa unang mga iglesia mao ang pagtudlo sa mga magtotoo nga
sila makasinati sa pag-antus. Kini nawala sa daghang mga simbahan karon:
... Sila mibalik ... nagapalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an, ug sa pagtambag
kanila sa pagpadayon diha sa pagtoo, ug nga pinaagi sa daghan nga kagul-anan
mosulod sa gingharian sa Dios. (Mga Buhat 14:22)
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Ang pagtawag ni Jesus ngadto sa mga sumusunod usa sa pagdumili ug pag-antus:
Ug ang wala magapas-an sa iyang krus ug magasunod sa ulahi nako, dili takus
kanako. (Mateo 10:38)
Ug si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an: Kong kinsa ang buot magsunod
kanako, magdumili sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug
sumunod kanako. (Mateo 16:24)
... Bisan kinsa nga buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang
kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus, ug mosunod kanako. (Marcos 8:34)
... Ug umari ka, dad-on ang imong krus, ug sumunod kanako. (Marcos 10:21)
Kong kinsa ang buot magsunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon,
ug magpas-an sa iyang krus sa matag-adlaw, ug sumunod kanako. (Lucas 9:23)
Ug bisan kinsa nga dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili siya
mahimong akong tinun-an. (Lucas 14:27)
Ang espirituhanong pakiggubat dili sunodsunod nga dagkong kadaugan ug pagsaulog sa
pagdayeg. Ingon nga sundalo sa kasundalohan sa Dios, kamo gitawag sa paglahutay sa pagantus:
Busa ikaw mag-antus ug kagul-anan ingon nga usa ka maayong sundalo ni JesuKristo. (II Timoteo 2: 3)
Usa sa mga prinsipyo sa natural nga pakiggubat magamit usab sa espirituhanong hawanan:
"Ayaw paghunong sa pagpakig-away tungod lamang kay kamo nasamdan!"

330

INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Giunsa pagsulod sa pag-antus sa kalibutan?
_____________________________________________________________________
3. Ilha ang lima ka paagi nga ang pag-antus mosulod sa kinabuhi sa magtotoo.
_____________________________

_________________________________

_____________________________

_________________________________

_____________________________
4.

Ilista ang tulo ka positibo nga mga kaayohan sa pag-antus sumala sa kabubut-on sa
Dios.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Ilha ang tulo ka mga kinaiya nga ang magtotoo makasinati sa pag-antus.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Basaha ang mosunod nga mga pahayag. Kung ang pahayag Tinuod, isulat ang letrang
T sa blangko sa atubangan niini. Kung ang pahayag Bakak, isulat ang letra F sa
blangko sa atubangan niini.
a. ___ Dili gayud kini kabubut-on sa Dios nga kamo mag-antus.
b. ___ Sa diha nga kamo makasinati ug kasamok kini nagpasabot nga kamo wala sa
kabubut-on sa Dios.
c. ___Si Pablo wala sa kabubut-on sa Dios sa dihang ang bagyo sa dagat iyang
nasinati.
d. ___Sa diha nga kita mag-antus nga wala sa kabubut-on sa Dios kita kasagaran
mao ang hinungdan sa atong kaugalingong mga problema tungod sa pagkadili
masulundon.
(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Nag-antus ka ba karon? Sa unsang paagi? Ribyuha ang lima ka hinungdan sa pagantus nga gihatag niini nga kapitulo.
-Ang uban nga naglibot kaninyo.
-Mga sirkumstansya sa kinabuhi.
-Ang inyong ministeryo.
-Direktang kalihokan ni Satanas.
-Ang inyong kaugalingong sala.
Unsa nga (mga) katarungan ang nagpaluyo sa inyong kasamtangan nga pag-antus?
Kon inyong mahibal-an nga ang inyong pag-antus pinaagi sa inyong kaugalingong
sala, kinahanglan kamo maghinulsol. Kung ang inyong pag-antus ang hinungdan mao
ang uban, tungod sa inyong pagpangalagad, pinaagi sa mga sirkumstansya sa kinabu
hi, o pinaagi sa direkta nga pag-ataki ni Satanas, unsa ang mga katuyoan sa Dios sa
pagtugot niini?
2. Ribyuha ang positibo nga mga kaayohan sa "pag-antus sumala sa kabubut-on sa Dios"
nga gilista sa ubos. Ilha kadtong inyong gibati nga ang Dios nagabuhat aron matuman
sa inyong kinabuhi, unya makigtambayayong ngadto sa proseso.
-Ang inyong pagtoo gisulayan.
-Kamo masinangkapan aron sa paghupay sa uban.
-Kamo makat-on nga dili mosalig sa kaugalingon.
-Kamo magpalambo ug positibo nga espirituhanong mga hiyas
-Ang mga buhat sa Dios madayag.
-Ang gahum sa Dios mahingpit.
-Kadtong dili lig-on pagakuhaon.
-Ang inyong pagtutok mausab.
-Ang daan nga kinaiya-sa-kaugalingon mausab.
-Kamo giandam alang sa ministeryo.
-Kamo giandam nga maghari uban kang Kristo.
-Kamo makadawat ug espirituhanong mga panalangin.
-Kamo makat-on sa pagkamasinugtanon.
-Ang Pulong sa Dios gisulayan sa sulod ninyo.
-Kamo gipaubos.
-Kamo gipadako sa espirituwal.
-Kamo makaila sa Dios sa mas suod nga paagi.
3. Sa natural nga pakiggubat, ang mga sundalo nagtinabangay sa usag usa sa gubat. Sa
diha nga ang usa ka sundalo giataki, ang uban moadto aron sa pagtabang kaniya.Sila
mokablit sa ilang mga hinagiban ngadto sa kaaway aron mopanalipod kaniya aron
siya makadagan nga luwas. Kamo ba nakaila ug samaran nga maggugubat, usa ka
kaswalti sa gubat nga mahimo ninyong ihatag ang ingon nga espirituhanon nga pag
panalipod? Kamo makatabang ba sa usa ka tawo sa ilang pakig-away sa kaaway
pinaagi sa pag-ampo alang kanila ug pagdasig kanila?
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4. Tun-i ug dugang ang mahitungod sa pag-antus sa I Pedro. Kini nga libro nagatutok sa
hilisgutan sa pag-antus.
5. Pagtuon sa mosunod nga mga pakisayran mahitungod sa pag-antus:
Kagul-anan: II Timoteo 2: 3
Kasakitan :

Mga Buhat 14:20; Roma 5: 3; 12:12; I Mga Taga Tesalonica 3: 4,
II Tesalonica 1: 4

Paglutos:

Mateo 5: 10-12, 44; 13:21; Marcos 4:17; Lucas 11:49; 21:12; Juan
15:20; I Mga Taga Corinto 4:12; II Mga Taga Corinto 4: 9; Mga Buhat
8: 1; 11:19; 13:50; II Timoteo 3:12; Roma 8:35; Galacia 6:12

Pag-antus :

I Pedro 5:10; Mga Taga-Filipos 1:29; 3: 8; 4:12; II Mga Taga Corinto
1: 6; II Timoteo 2:12; 3:12; Galacia 5:11; 6:12; Mga Buhat 9:16; I Mga
Taga Tesalonica 3: 4; II Mga Taga Tesalonica 1: 5

Kalisud:

Salmo 34:19; 119: 67, 71, 75; Mateo 24: 9; Mga Buhat 20:23; II Corin
to 2: 4;4:17; 6: 4; I Mga Taga Tesalonica 3: 3; II Timoteo 1: 8; 3:11, 4:
5; II Mga Taga Corinto 1: 6; Santiago 5:10; Hebreohanon 10: 32-33.
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KAPITULO 23
UNSAON NGA MAPILDI SA GIRA UG MODAUG SA GUBAT
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:







Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa upat ka panig-ingnan sa Biblia sa mga tawo nga napildi sa gira apan
midaug sa gubat.
Paglista sa upat ka mga lakang sa pagdaug sa gubat bisan pa sa pagkapildi sa gira.
Paghatag ug usa ka Bibliyanhong pakisayran nga nagpamatuod nga kamo makabawi
gikan sa espirituhanong kapakyasan.
Paghatag ug usa ka Bibliyanhong pakisayran nga magamit sa dihang si Satanas nag
hukom kaninyo tungod sa kapakyasan.
Pagpatin-aw kon unsaon ninyo pagkat-on gikan sa espirituhanong kapakyasan.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Nagapakigbisog ako sa maayong pakig-away, natapos ko ang akong paglumba,
akong gibantayan ang pagtoo. (II Timoteo 4: 7)
PASIUNA
Niini nga kurso kamo nakatuon ug daghang mga estratihiya alang sa espirituhanong pakiggu
bat. Sa inyong pagpadapat niini nga kahibalo kamo mag-uswag sa inyong abilidad sa pagpa
kig-away diha sa kusog ug gahum ni Ginoong Jesu-Kristo. Apan bisan pa sa inyong kahibalo
sa mga estratihiya, matag karon ug unya kamo moatubang ug kapakyasan. Ayaw'g kaluya ...
ang pipila sa labing bantugan nga mga tawo sa Dios nag-atubang sa susama nga mga sitwa
syon.
Niini nga kapitulo kamo magtuon mahitungod sa upat ka bantugang mga tawo nga napildi sa
mga gira apan nagpadayon sa pagdaug sa gubat. Kamo makakat-on ug mga lakang aron maba
wi ang kapildihan ug magpadayon sa kadaugan bisan pa sa kapakyasan. Kamo usab mahibalo
kon unsaon pag-atubang sa pagkahinukman sa kaaway. Ang kapakyasan mahimong magtudlo
sa importante nga espirituhanon nga mga pagtulon-an ... ug hinumdumi ... mahimo nga mapil
di sa gira ug sa gihapon makadaug sa gubat.
NAPILDI SA GIRA
Adunay ubay-ubay nga mga pananglitan sa Kasulatan sa mga tawo sa Dios nga napildi sa
mga pakig-away sa kaaway:
JOSUE:
Si Josue usa ka dakong kumander sa militar kinsa mipuli sa pagpangulo sa nasud sa Israel
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human mamatay si Moises. Usa sa mga hagit nga gihatag sa Dios kang Josue mao ang pagpa
nguna sa Israel tabok sa Suba sa Jordan aron maangkon ang yuta nga gisaad. Usa sa mga
manggugubat sa Israel nakasala pinaagi sa pagkuha sa inagaw (kabtangan) gikan sa kaaway,
butang nga gidili sa Dios. Tungod kay adunay "sala sa kampo," ang Israel napildi sa gubat
didto sa Ai (Josue 7).
HARING DAVID:
Si Haring David napildi sa mahinungdanong gubat sa dihang ang dautan nga mga Amalekan
hon misulong sa habagatang bahin sa iyang gingharian ug gisunog ang ciudad sa Ziklag. Sila
mibihag sa mga babaye, lakip ang mga asawa ni David. Ang mga higala ug mga sundalo ni
David nasuko kaayo kaniya nga sila naghulga sa pagbato kaniya hangtud sa kamatayon. Si
David naguol pag-ayo ug nawad-an sa kadasig (I Samuel 30: 1-6).
Si Haring David usab napildi sa dakong gubat sa espirituhanon nga kalibutan sa usa ka bahin
sa iyang kinabuhi. Siya nakighilawas sa usa ka babaye nga ginganlan’g Batseba nga asawa sa
laing lalaki. Sa diha nga nagmabdos ni Batseba, gipapatay niya ang iyang bana aron sa pagsu
lay sa pagtabon sa iyang sala (II Samuel 11 ug 12).
MANALAGNA NGA SI ELIAS:
Ang usa ka dautan nga rayna nga ginganlan’g Jezebel nagpadala ug mensahero ngadto sa
propeta nga si Elias nga nagpahibalo kaniya nga siya nagplano sa pagpatay kaniya. Si Elias ...
... Miadto sa usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan ug miadto ug
milingkod ilalum sa usa ka kahoy nga enebro: ug siya nangayo nga siya
mamatay unta; ug miingon: Igo na; karon, Oh Jehova, kuhaa ang akong
kinabuhi; kay ako dili man labing maayo kay sa akong mga amahan.
(I Mga Hari 19: 4)
Ania ang bantugang tawo sa Dios nga nag-ayo sa mga masakiton, nagbanhaw sa mga patay,
ug nagsugo sa mga elemento sa kinaiyahan sa ngalan sa Ginoo. Karon siya nagtago, mahadlo
kon, maluyahon, ug gusto na nga mamatay.
APOSTOL PABLO:
Si apostol Pablo usab nag-atubang sa kapildihan. Siya misulat sa makausa nga tungod sa
mga kasinatian sa Asia siya "gisakit sa hilabihan gayud" ug "nawad-an sa paglaum bisan sa
kinabuhi" (II Corinto 1: 8). Adunay mga panahon nga siya nasamok, nalibog, gilutos, nahad
lok, ug gisalikway (II Corinto 4: 8-11; 7: 5-6).
PAGDAUG SA GUBAT
Ang matag usa sa mga bantugan nga mga lider nga gihisgutan napildi sa mga pakig-away sa
kaaway. Samtang kamo nagpakigbahin sa espirituhanong pakiggubat, kamo usab makasinati
ug kapildihan. Apan bisan tuod kamo mapildi sa pakiggubat batok sa kaaway, kini wala mag
pasabot nga kamo napildi na sa gubat. Ang gubat gilangkuban sa daghang mga gira. Tungod
lang kay kamo napildi sa usa ka gira wala magpasabot nga kamo napildi na sa gubat.
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Ang matag usa niini nga mga lalaki napildi sa usa ka gira, apan nakabawi aron makadaug sa
gubat. Ang espirituhanong mga estratihiya nga ilang gigamit makatabang kaninyo sa dihang
kamo mapildi sa gira. Posible nga makaikyas gikan sa lit-ag sa kaaway sa dihang kamo mapil
di sa usa ka gira:
Ug nga sila makagawas gikan sa bitik sa yawa, nga nangabihag niya ngadto sa
pagbuhat sa iyang kabubut-on. (II Timoteo 2:26)
Ang pulong nga "makabawi" nagpasabot sa pagmata o pagpukaw sa inyong kaugalingon.Ang
bitik usa ka lit-ag. (Tan-awa ang seksyon sa "Taktikanhong mga pagmaniobra" niini nga kapi
tulo). "Sila makabawi" nagpasabot nga KAMO molakang aron makabawi human mangapildi
sa espirituhanong gira. Ania ang mga lakang nga himoon aron makaikyas gikan sa lit-ag sa
kaaway:
UNANG LAKANG: ILHA ANG INYONG KAPAKYASAN:
-Si Josue miila ug midawat sa kapakyasan didto sa Ai. Siya miingon:
Oh Ginoo, unsa ang arang ko ikapamulong sa tapos na nga ang Israel mitalikod
sa iyang kaaway! (Josue 7: 8)
-Dili lisud alang kang David nga modawat sa kapakyasan sa nahitabo sa Ziklag. Ang pagka
pildi dayag sa natural nga mata. Ang ciudad gisunog ug ang mga babaye gibihag. Apan mas
lisud alang kang David nga modawat sa kapakyasan sa nahitabo uban kang Batseba. Walay
usa nga nasayud sa iyang sala gawas sa iyang kaugalingon, si Batseba, ug ang propeta sa
Dios. Apan giangkon ni David, "Ako nakasala batok sa Ginoo" (II Samuel 12:13).
-Si Elias midawat sa kapakyasan. Siya miingon:
... Igo na: karon, O Jehova, kuhaa ang akong kinabuhi; kay ako dili man labing
maayo kay sa akong mga amahan. (I Mga Hari 19: 4)
-Si Pablo nakaila sa iyang mga kapakyasan. Siya miingon nga siya "nasamok, nalibog, nalu
tos, nasalikway, ug gani nawad-an sa paglaum sa kinabuhi" (II Corinto 4: 8-9; II Mga Taga
Corinto 1: 8).
Ayaw itugot nga ang garbo makapugong kaninyo sa pag-angkon sa napildi nga gira. Aron
makaikyas sa lit-ag sa kaaway, kamo kinahanglan una moila nga kamo anaa sa iyang lit-ag:
Kong moingon kita, nga kita walay sala, gilimbongan nato ang atong kaugali
ngon, ug walay kamatuoran dinhi kanato. (I Juan 1: 8)
IKADUHANG LAKANG: PAGHINULSOL:
Kini dili igo ang pagdawat sa inyong kapakyasan. Kamo kinahanglan mangayo sa Dios nga
mopasaylo kaninyo:
Kong igasugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon, nga
mopasaylo sa atong mga sala, ug mohinlo kanato gikan sa tanang pagkadili
matarung. (I Juan 1: 9)
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-Si David naghinulsol sa iyang sala uban kang Batseba. Basaha ang iyang dakong pag-ampo
sa paghinulsol diha sa Mga Salmo 52. Kini usa ka maayong Salmo nga gamiton ingon nga
usa ka pag-ampo sa dihang kamo napakyas.
-Si Josue nangita hangtud nga iyang nakita ang hinungdan sa kapakyasan sa Ai. Iyang nadis
kobrehan nga usa ka lider sa militar taliwala sa katawhan ang misupak sa Dios ug maoy hinungdan sa kapildihan sa kasundalohan. Siya ug ang mga tawo naghinulsol sa atubangan sa
Dios (Josue 7).
-Si Elias naghinulsol. Siya midawat nga siya dili mas maayo kay sa iyang makasasala nga
mga amahan. (I Mga Hari 19: 4).
-Si Pablo nagpakita nga bisan tuod siya adunay dakong pagpakig-away sa unod (Mga TagaRoma 7) siya nakabaton sa kadaugan pinaagi sa "paghinulsol gikan sa patay nga mga buhat"
(Roma 8; Hebreohanon 6: 1).
IKATULONG LAKANG: TUKORA PAG-USAB ANG INYONG ESPIRITUHANON
NGA KALIG-ON:
Sa natural nga kalibutan sa dihang ang kasundalohan nakasinati sa kapildihan sa militar, giki
nahanglan ang panahon aron tukuron pag-usab ang mga pwersa sa pagkasundalo sa dili pa
mobalik sa panggubatan. Ang mga kumander moanalisar sa mga problema, mohimo ug
pagtul-id nga mga aksyon, ug mopalig-on ug modasig sa mga tropa. Kini importante nga
prinsipyo sa espirituhanong kalibutan usab. Sa diha nga kamo nakasinati sa kapakyasan sa
espirituhanong pakiggubat kinahanglan nga inyong tukuron pag-usab ang inyong espirituha
nong kusog.
-Si Josue naghulat sa atubangan sa Ginoo sa pag-ampo aron makaangkon pag-usab sa espiritu
hanong kusog sa dili pa mobalik sa panggubatan. Siya nag-ampo aron mahibaloan ang hinungdan sa kapakyasan ug makadawat sa giya sa mga lakang sa pagtul-id (Josue 7: 6-15).
-Si David nagpuasa ug nag-ampo human sa iyang kapakyasan uban kang Batseba. Sa ulahi
siya mikaon human mamatay ang iyang anak kang Batseba. Diha sa insidente sa Ziklag si
David "nagdasig sa iyang kaugalingon diha sa Ginoo" ug nag-organisar pag-usab sa iyang
mga kasundalohan sa wala pa mobalik sa panggubatan (I Samuel 30: 6).
-Si Elias nagpahulay, gialagaran sa usa ka anghel, ug naghulat sa usa ka bukid hangtud nga
nakadawat ug kalig-on pinaagi sa usa ka pinasahi nga pagpadayag sa gahum sa Dios (I Mga
Hari 19).
-Si Pablo nagdasig sa iyang kaugalingon diha sa Ginoo. Siya nagpahinumdom sa iyang kaugalingon nga walay bisan unsa, bisan ang iyang kapakyasan, ang makapahimulag kaniya
gikan sa Dios:
Kinsa ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kagul-anan, o
kasakit, o paglutos, o kagutom, o kahubo, o katalagman, o espada? ...
Dili, kondili niining tanang mga butanga, kita LABAW PA KA MANANAUG
pinaagi kaniya nga nahigugma kanamo.
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Kay nasayud ako, nga bisan ang kamatayon, bisan ang kinabuhi, bisan ang mga
manolonda, bisan ang mga kagamhanan, bisan ang mga butang karon, bisan ang
mga butang nga palaabuton, bisan ang mga gahum,
Ni ang kahabugon, ang giladmon, ni ang bisan unsang linalang, sila dili arang
makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, nga anaa kang Kristo Jesus nga
atong Ginoo. (Roma 8:35, 37-39)
Ania ang pipila ka mga paagi sa pagtukod pag-usab sa inyong espirituhanong kalig-on:
-Tun-i ang pinakadakong manwal sa espirituhanong pagpakiggubat nga gisulat ... Ang Pulong
sa Dios. Paggahin ug panahon sa pag-ampo ug pagpuasa. Isulat ang mga prinsipyo sa pagampo ug pagpuasa nga inyong nakat-onan niini nga kurso, lakip na ang pagbugkos sa gahum
sa kaaway sa inyong kinabuhi.
-Hangyoa ang Dios sa pagpadayag sa mga hinungdan sa kapakyasan nga inyong nasinati ug
unsay buhaton aron sa pagtul-id sa sitwasyon.
-Ribyuha ang mga estratihiya sa espirituhanon nga pagpakig-away niini nga kurso. Hangyoa
ang Dios sa pagbag-o sa inyong kusog ug pagtabang kaninyo sa pagpadapat niini nga mga
estratihiya.
-Pahulay sa pisikal. Ang tawo lawas, kalag, ug espiritu. Kon ang inyong pisikal nga lawas
maluya, si Satanas mopahimulos ug makaapekto sa inyong kalag ug espiritu.
IKAUPAT NGA LAKANG: BALIK SA PANGGUBATAN:
Usa sa mga nag-unang mga estratihiya sa kaaway mao ang pagtintal kaninyo sa paghunong sa
dihang kamo napildi sa espirituhanong gira. Samtang tinuod nga ang Balaang Espiritu usahay
mobadlong kaninyo sa diha nga kamo mapakyas, adunay kalainan tali sa paghukom sa kaaway ug sa pagkombiktar sa Balaang Espiritu. Ang Balaan nga Espiritu kanunay nagapili sa
usa ka espesipikong sala samtang ang pagkondenar ni Satanas naglakip sa kinatibuk-an.
Si Satanas mosulti sa kinatibuk-an nga mga pulong sa kapildihan nganha kaninyo:
"Mahimo kamo usab nga mohunong.
Ang tanan nawad-an ug pagsalig kaninyo.
Ang Dios wala nagtagad, o siya mitabang na kaninyo.
Kamo luya kaayo ug walay kapuslanan.
Kamo dili makahimo ingon nga Kristohanon.
Kamo walay kapuslanan. "
Ayaw paminaw sa paghukom sa kaaway. Dawata ang inyong kapakyasan, paghinulsol sa
atubangan sa Dios, ug ilha nga ...
Busa karon wala nay pagkahinukman sa silot niadtong mga anaa kang Kristo
Jesus, nga nagakinabuhi sa dili uyon sa unod, kondili uyon sa Espiritu.
(Roma 8: 1)
Gamita kini nga bersikulo aron pildihon ang mga estratihiya sa paghukom ni Satanas ug
dayon ... mobalik sa panggubatan!
-Si Josue nagpadayon sa mga kampanya militar sa Gisaad nga Yuta nga malampuson. Siya
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mibalik sa Ai ug gibuntog ang mga pwersa militar nga maoy hinungdan sa iyang kapildihan.
Sa diha nga kamo mobalik sa espirituhanong nataran sa panggubatan human sa kapakyasan,
dili lamang ninyo mabawi ang tanang gikuha sa kaaway gikan kaninyo, apan kamo makahi
mo usab sa pagpadayon aron modaug ug bag-ong mga kadaugan.
-Sa pagkapildi sa Ziklag, si David mibalik sa panggubatan ngadto sa dakong kadaugan sa
militar. Iyang nabawi ang tanang gikuha sa kaaway gikan kaniya: Ug nabawi ni David ang
tanan nga gidala sa mga Amalekanhon ...
Ug walay bisan unsa nga nakulang kanila, ni diyutay ni dagko, ni mga anak nga
lalaki ni mga anak nga babaye, ni inagaw ni bisan unsa nga ilang nakuha kanila:
Gidala ni David pagbalik ang tanan. (I Samuel 30: 19)
Si Elias nakabawi sa iyang kawalay paglaum, mibalik ngadto sa espirituhanon nga gira, ug
naghimo sa pipila sa labing dako nga mga milagro sa kasaysayan sa iyang pagpangalagad.
-Apan alang kang Pablo ... basaha ang nahibiling bahin sa usa ka tudling nga atong nahisgu
tan kaniadto:
Kami ginapiit sa tanang paagi, apan wala mamayugot; nalibog kami, apan wala
mawad-i sa paglaum;
Gilutos, apan wala pagbiyai; gisalikway, apan wala malaglag. (II Corinto 4: 8-9)
Ania ang usa ka espirituhanong manggugubat nga nakadaug. Siya miingon nga siya:
Gipiit….
Nalibog…
Gilutos…
Gisalikway…

APAN WALA MAMAYUGOT
APAN WALA MAWAD-I SA PAGLAUM
APAN WALA PAGBIYAI
APAN WALA MALAGLAG!

Hinumdomi, "Ang usa ka matarung nga tawo mahulog sa makapito, ug motindog pag-usab"
(Mga Proverbio 24:16).
PAGKAT-ON GIKAN SA KAPAKYASAN
Si Pablo misulat sa Iglesia sa Corinto:
Kay kami dili buot nga kamo dili masayud, mga igsoon, mahitungod sa mga
kagul-anan, nga miabot kanamo sa Asia, nga gibug-atan kami sa hilabihan
gayud, nga labaw sa among kusog, sa pagkaagi nga kami nawad-an na sa
paglaum sa kinabuhi.
Apan, nakabaton na kami sa among kaugalingong hukom sa kamatayon sulod sa
among kaugalingon, aron dili kami magasalig sa among kaugalingon, kondili sa
Dios nga nagabanhaw sa mga minatay;
Nga nagluwas kanato gikan sa dako nga kamatayon, ug magaluwas pa, nga kani
ya ang atong paglaum, nga pagaluwason pa usab kami niya. (II Corinto 1: 8-10)
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Si Pablo nagpatin-aw nga ang mga problema sa Asia nagtudlo kaniya ug usa ka importante
nga leksyon. Ang leksyon mao nga "dili kita mosalig sa atong mga kaugalingon, apan sa
Dios." Kini usa ka maayong leksyon nga makat-onan gikan sa kapakyasan. Kamo dili maka
salig sa inyong kaugalingon sa espirituhanong pakiggubat. Ang inyong gahum, ang inyong
awtoridad, ang inyong kadaugan gipaniguro diha lamang kang Kristo Jesus.
Si Pablo mitan-aw sa unahan sa natural nga kalibutan aron makita ang espirituhanong
kaayohan sa mga problema, tintasyon, pagsulay, ug kapakyasan:
Tungod niana kami wala magpakaluya; apan bisan ang among tawhanong
kinabuhi nagakaanam ug kadunot, ang sa sulod nagakabag-o sa matag-adlaw.
Kay ang among magaan nga kagul-anan, nga sa makadiyut lamang nagabuhat
alang kanamo ug labaw pa gayud nga kahalangdon, sa walay katapusang kabugaton sa himaya.
Samtang wala kami magatan-aw sa mga butang nga makita, kondili sa mga
butang nga dili-makita; kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang;
apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. (II Corinto 4: 16-18)
Si Pablo nasayud nga bisan kon ang anaa sa gawas nga pagkatawo nagakadunot, ang sulod
non nga pagkatawo ginabag-o. Ang magaan nga mga pag-antus sa gubat misangpot sa espiri
tuhanong pagtubo. Dili ang makita maoy importante, apan kining nagakahitabo sa espiritu
hanong kalibutan.
Imbis mohunong gubat, si Pablo nakakat-on gikan sa kapakyasan ug nagpadayon ngadto sa
kadaugan. Sa II Mga Taga Corinto 1:10 siya nagpahayag nga ang Dios …
"Nagluwas"
(Sa nangagi)
"Nagaluwas"
(Sa karon)
"Magaluwas pa" (Sa umaabot)
NGADTO SA KADAUGAN
Bisan pa sa tanan nga mga kalibog, paglutos, kagubot, ug kawalay paglaum, si Pablo nakahi
mo sa pagsulti sa katapusan nga mga adlaw sa iyang kinabuhi:
Nagapakigbisog ako sa maayong away, natapos ko ang akong paglumba, akong
gibantayan ang pagtoo. (II Timoteo 4: 7)
Kon kamo nakat-on kung unsaon nga makadaug sa gubat batok sa kaaway bisan pa sa tempo
raryo nga kapakyasan gikan sa napildi nga gira, kamo usab makahimo sa pagpalanaog...
"AKO NAKIG-AWAY SA USA KA MAAYONG AWAY!"
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INSPEKSYON
1.

Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Gikan sa mga ehemplo nga gigamit niini nga leksyon, nganli ang upat ka lalaki kinsa
napildi sa gira apan nakadaug sa gubat.
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

3. Ilista ang upat ka mga lakang alang sa pagpadayon sa pagdaug sa gubat bisan pa sa
pagkapildi sa usa ka gira.
____________________________

_____________________________

____________________________

______________________________

4. Hatagi ug Bibliyanhong pakisayran nga magamit sa dihang si Satanas naghukom
kaninyo tungod sa kapakyasan.
_____________________________________________________________________

5. Hatagi ug pakisayran sa Biblia nga nagpamatuod nga kamo makabawi sa dihang
kamo napildi sa usa ka gira batok ni Satanas.
_____________________________________________________________________

6. Unsa nga leksyon ang nakat-onan ni Pablo gikan sa iyang kapildihan sa Asia?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)

341

TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Kamo napildi na ba sa pagpakig-away kang Satanas? Sunda ang upat ka mga lakang
nga gihatag niini nga leksyon aron sa pagbuntog niini nga kapildihan:
-Ilha ang inyong kapakyasan.
-Paghinulsol.
-Tukora pag-usab ang inyong espirituhanong kalig-on
-Balik ngadto sa panggubatan
2. Usa sa mga nag-unang estratihiya nga gigamit ni Satanas sa pagpildi sa mga magtotoo
mao ang paglimbong. "Ang paglimbong" mao ang pagpahisalaag o pagpatoo sa usa
ka tawo nga dili tinuod. Aniay pipila ka mga butang nga gitudlo sa Biblia mahitungod
sa pagpanglimbong:
-Kita gisultihan nga si Satanas malimbongon ug maglimbong dili lamang sa indibidu
wal kondili sa mga nasud: Pinadayag 20:10
-Si Satanas nagapamuhat sa "tanan nga pagkamalimbongon sa pagkadili matarung":
II Mga Taga Tesalonica 2:10
-Kita gipasidan-an nga ang pagpanglimbong molambo: II Timoteo 3:13
-Tungod kay ang pagpanglimbong molambo, kita gisugo nga magbantay sa mga
panghitabo nga nagapakita sa pagbalik ni Jesus: Mateo 24; Marcos 13; II Mga Taga
Tesalonica 2: 3
-Kita gipasidan-an niadtong mga gigamit ni Satanas aron sa pagpanglimbong:
II Corinto 11:13; Tito 1:10; II Pedro 2:13; II Juan 7
-Ang matag dili luwas nga tawo nalimbongan sa iyang kaugalingong kasingkasing:
Jeremias 17: 9
-Ang matag dili-luwas nga tawo nalimbongan sa sala: II Corinto 4: 4; Hebreohanon
3:13
-Ayaw pagdawat sa malimbongong "patas nga mga pakigpulong" nga wala mouyon
sa Pulong sa Dios: Roma 16:18; II Mga Taga Corinto 4: 2
Kamo nalimbongan:
-Kon kamo maminaw sa walay pulos nga mga pilosopiya: Colosas 2: 8
-Kon kamo nagasalig sa bahandi ug nagatugot sa pangibog sa unod: Mateo 13:22;
Marcos 4:19; Efeso 4:22
-Kon kamo tigpaminaw ug dili magtutuman sa Pulong sa Dios, Santiago 1:22
-Kon kamo moingon nga kamo walay sala, I Juan 1: 8
-Kon kamo mamati sa mga tawong dautan, II Timoteo 3:13
-Kon sa inyong hunahuna kamo mahinungdanon kung sa tinuod lang kamo walay bili:
Galacia 6: 3
-Kon sa inyong hunahuna kamo dili moani kon unsay inyong gipugas: Galacia 6: 7
-Kon sa inyong hunahuna ang mga dili matarung magapanunod sa Gingharian sa Dios
I Corinto 6: 9
-Kon sa inyong hunahuna kamo maalamon tungod kay kamo adunay kaalam niini nga
kalibutan: I Corinto 3:18
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-Sa pagpakaaron-ingnon nga espirituhanon sa dihang ang wala mabuntog nga dila
nagpadayag sa inyong tinuod nga kahimtang: Santiago 1:26
-Kon kamo dili motoo nga si Jesu-Kristo mianhi sa unod: II Juan 7
-Kon sa inyong hunahuna nga ang kalambigitan sa sala walay epekto kaninyo:
I Corinto 15:33
Sa pagtuon niini nga listahan, nakita ba ninyo ang mga dapit diin gilimbongan kamo
sa kaaway? Kon mao, ilha kining pagpanglingla, paghinulsol, ug balik sa natad sa
panggubatan!
3. Ang Biblia nagpahayag nga ang Dios mao ang inyong manluluwas sa espirituhanong
pakiggubat: II Samuel 22: 2; I Mga Cronicas 11:14; Salmo 18: 2; 40:17; 70: 5; 144: 2;
Daniel 6:16
-Siya mitugyan sa inyong mga kaaway sa inyong kamot: Mga Maghuhukom 3:28
-Si Jesus gitawag nga Manluluwas: Roma 11:26
-Si Jesus mianhi aron sa pagwali sa kaluwasan: Lucas 4:18
-Kamo wala maluwas pinaagi sa kusog sa tawo: Salmo 33:16
-Ang Dios nagpalingkawas sa:
Kabus: Job 36:15
Sila nga nahadlok kaniya: Salmo 34: 7
Mga matarung: Mga Proverbio 11: 8,21
Kadtong naglakaw nga maalamon: Mga Proverbio 28:26
Diosnon: II Pedro 2: 9
-Siya nagluwas kaninyo gikan sa:
Mga mabangis nga tawo: II Samuel 22:49
Kaaway: II Samuel 22:18; Salmo 18:48; 78:42
Mga paningkamot sa katawhan: II Samuel 22:44; Salmo 18:43
Tanang kahadlok: Salmo 34: 4
Kahadlok sa kamatayon: Mga Hebreohanon 2:15
Inyong mga kalisdanan: Salmo 34:17; 54: 7; 81: 7
Mga kasakit ug mga paglutos: Salmo 34:19; Mga Buhat 7:10; II Timoteo 3:11
Mga dautan nga mga magmamando ug dautan nga mga tawo: Buhat 12:11
Kasugoan: Roma 7: 6
Pagkadunot ngadto sa mahimayaong kagawasan: Roma 8:21
Ikaduhang kamatayon: II Corinto 1:10
Gahum sa kangitngit: Colosas 1:13
Kasuko nga moabot: I Mga Taga Tesalonica 1:10
Mga tawong dili makatarunganon: II Mga Taga Tesalonica 3: 2
Gubat: Salmo 55:18
Pagkahulog ug sa inyong kalag gikan sa kamatayon: Salmo 56:13; 116: 8
Sila nga nanagdumot kaninyo. Salmo 69:14
Impyerno: Salmo 86:13
Kasamok: Salmo 107: 6
Paglaglag: Salmo 107: 20
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KATAPUSANG PAHIMATNGON...
... ALANG SA KATAPUSAN NGA DAKONG GIRA SA
ESPIRITUHANONG PAKIGGUBAT
Adunay usa ka dako ug katapusang panagbangi nga magdala niining espirituhanong gubat sa
mga katuigan ngadto sa madaugon nga konklusyon. Si Satanas ug ang iyang dautan nga mga
pwersa mapildi ug si Jesus maghari sa kahangturan ingon nga Hari sa mga Hari.
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KAPITULO 24
ANG KATAPUSANG PANAGBANGI
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:





Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagtingob sa mga panghitabo nga mosangpot sa katapusang panagbangi.
Paghulagway sa katapusan nga panagbangi.
Paghulagway sa katapusan nga padulngan ni Satanas ug sa espirituhanong mga
pwersa sa dautan.

SAG-ULOHONG BERSIKULO GIKAN SA MGA LAGDA SA GUBAT:
Ug ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug
asupre, diin ang mapintas nga mananap ug ang bakakon nga mga manalagna,
ug pagasakiton sa adlaw ug sa gabii hangtud sa kahangturan. (Pinadayag 20:10)
PASIUNA
Ingon nga inyong nakat-onan niini nga kurso, ang katapusang paghukom kang Satanas gipa
hayag na pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo. Apan kini dili mahitabo hang
tud nga si Jesus mobalik sa yuta nga kining paghukom hingpit nga matuman.
Kini nga kapitulo nagtutok sa katapusang panagbangi, ang katapusang dakong espirituhanong
gira nga mopildi sa tanang pwersa sa dautan. Kining katapusang dakong panagbangi magre
sulta sa pagkorona ni Jesus ingon nga Hari sa mga hari, ang pagtukod sa Gingharian sa Dios
sa makita nga porma, ug katapusang paghukom sa espirituhanong pwersa sa dautan.
MGA PANGHITABO NGA MAG-UNA SA KATAPUSANG PANAGBANGI
Ania ang nag-unang mga panghitabo nga mag-una sa katapusan nga panagbangi:
ANG PAGBALIK NI JESUS:
Ang Biblia nagtudlo nga ang Ginoo mobalik sa yuta alang sa mga magtotoo. Si Jesus misaad
sa iyang mga sumusunod:
... Ako moadto sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Ug kon ako makaadto na
ug makaandam ug dapit alang kaninyo, ako moanhi pag-usab ug pagadad-on
ko kamo; aron nga diin gani ako atua usab kamo. (Juan 14: 2-3)
Kini nga pagbalik ni Jesus alang sa mga magtotoo gitawag usab nga "paglalin." Ang mga
detalye mahitungod sa pagbalik ni Jesus alang sa mga magtotoo gihatag sa I Mga Taga Tesa
lonica 4: 13-18. Kini nga mga bersikulo nagpakita:
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-Si Jesus mismo mobalik (bersikulo 16).
-Adunay pagkabanhaw gikan sa lubnganan sa mga magtotoo sa dihang sila namatay
(bersikulo 16).
-Adunay "paglalin," nga nagpasabot sa "buhat sa pagkuha sa tawo gikan sa usa ka
dapit ngadto sa lain." Ang mga buhi nga magtotoo pagakuhaon gikan sa yuta aron
makigkita kang Kristo (bersikulo 17).
-Adunay panaghiusa tali sa mga magtotoo nga namatay kaniadto, mga magtotoo nga
buhi sa panahon sa pagbalik ni Kristo, ug ni Ginoong Jesu-Kristo (bersikulo 17).
Ang uban nga mga tawo nagtoo nga ang paglalin mahitabo sa dili pa ang kasakitan ug nga
ang mga magtotoo dili makasinati sa bisan unsa niining makalilisang nga panahon sa yuta.
Ang uban nagtoo nga ang paglalin mahitabo sa tungatunga niining panahona. Ang uban pa
nagtoo nga ang paglalin mahitabo sa katapusan sa kasakitan. Ang labing kasagaran nga pag
too mao nga ang paglalin sa mga magtotoo mahitabo sa dili pa magsugod ang kasakitan.
Ang nagkalainlaing panan-aw sa panahon sa paglalin nagresulta gikan sa nagkalainlain nga
paghubad sa matagnaong mga bahin sa Kasulatan. Ang labing importante mao ang pagkahi
balo nga kamo matuod nga magtotoo ug andam sa pag-uban kang Jesus sa paglalin kung
mahitabo na kini.
Walay tawo nga makahibalo sa eksakto nga panahon niining talagsaon nga hitabo:
Apan nahitungod niadtong adlawa ug taknaa, walay usa nga nanghibalo kong
anus-a, bisan pa ang mga manolonda sa langit bisan pa ang Anak, kondili ang
Amahan lamang. (Mateo 24:36)
Bisan walay tawo nga nasayud sa eksakto nga panahon sa paglalin, si Jesus nagpaila sa pipila
ka mga matagnaong nga mga ilhanan nga magpaila kung ang panahon haduol na. Kamo ma
kabasa bahin niini sa Mateo 24.
ANG KASAKITAN:
Ang Biblia nagsulti mahitungod sa usa ka makalilisang nga panahon sa yuta nga gitawag ug
kasakitan diin ang espirituhanong pwersa sa dautan mahimong mas aktibo sukad sa kasaysa
yan sa kalibutan. Si Satanas magpahimutang sa iyang dili balaan nga Trinidad, ang mananap
ug ang bakakon nga manlagna (Pinadayag 13; 16: 13-14). Pinaagi sa "espirituhanong kadau
tan sa langitnong mga dapit" sila magabuhat ug mga ilhanan, mga katingalahan, ug mga pag
limbong sa daghan. Sila mangita sa pagsimba ug manghimaraut sa mga tawo nga adunay
espesyal nga marka sa pagpanag-iya.
Ang kasakitan molungtad sulod sa 42 ka bulan o 1,260 ka mga adlaw. (Daniel 9: 24-27). Kini
lisud kaayo nga panahon. Adunay daghang malisud nga mga panahon sa kalibutan kaniadto,
apan tulo ka mga butang ang moila sa kasakitan gikan sa tanang uban nga mga panahon sa
kasamok:
1. Kini pangtibook kalibutan, dili lamang sa lokal:
... Ako usab magabantay kanimo gikan sa takna sa pagsulay, kadtong takna nga
moabot sa tibook kalibutan ... (Pinadayag 3:10)
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2. Ang mga tawo makaamgo nga ang katapusan sa kalibutan haduol na:
Ug nagaingon sa mga bukid ug sa mga pangpang: Pangatumpag kamo ibabaw
kanamo, ug tagoon ninyo kami sa nawong niya nga nagalingkod sa trono, ug sa
kaligutgut sa Cordero.
Kay miabot ang dakong adlaw sa iyang kaligutgut, ug kinsa ang makabarug?
(Pinadayag 6: 16-17)
3. Ang kakusgon sa kasamok labaw pa kay sa kaniadto nga nasinati:
Adunay sunod-sunod nga paghukom gikan sa Dios nga moabot sa yuta sa panahon sa kasaki
tan. Kini nga mga paghukom gihulagway sa Pinadayag kapitulo 6, 8-9, ug 16 ug sa Mateo 24:
4-14. Ang hinungdan alang niini nga mga paghukom mao nga ang kalibutan kinahanglan
pagasilotan tungod sa sala ug pagsalikway sa Dios.
ANG MILENYO:
Ang Milenyo maoy usa ka yugto nga 1,000 ka tuig human sa kasakitan diin si Jesus
momando sa yuta sa pagkamatarung:
Ug si Jehova magahari sa tibook nga yuta: niadtong adlawa usa lamang si
Jehova, ug usa ra ang iyang ngalan. (Zacarias 14: 9)
Ang ciudad sa Jerusalem mao ang sentro sa panggobyerno:
Ug mahinabo sa ulahing mga adlaw, nga ang bukid sa balay ni Jehova pagatu
kuron sa tumoy sa mga kabukiran, ug igatuboy sa ibabaw sa kabungturan; ug
ang tanan nga mga nasud magaganayan ngadto kaniya.
... Kay gikan sa Sion mogula ang kasugoan, ug ang pulong ni Jehova gikan sa
Jerusalem. (Isaias 2: 2-3)
Sa dili pa magsugod ug sa panahon niining Milenyo nga yugto si Satanas ug ang iyang dautan
nga mga pwersa pagagapuson. Usa ka dakong gubat ang mahitabo dinhi sa yuta ug ...
... Ang mapintas nga mananap hingdakpan, ug uban kaniya ang bakakon nga
manalagna nga nagbuhat sa mga milagro sa iyang atubangan, nga iyang gilim
bongan sila nga nakadawat sa marka sa mapintas nga mananap ug kanila nga
nagsimba sa iyang larawan. Kining duha gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga
kalayo nga nagdilaab sa asupre. (Pinadayag 19:20)
Ug gidakop niya ang dragon, kadtong daan nga bitin, nga mao ang yawa ug
Satanas, ug gigapos niya sulod sa usa ka libo ka tuig.
Ug iyang gitambog siya sa bung-aw nga walay kinutuban, ug gitakpan niya, ug
gipatikan sa usa ka patik sa ibabaw niya, aron dili na siya makapahisalaag sa
kanasuran, hangtud matapos ang usa ka libo ka tuig; ug human niana siya
kinahanglan nga pagabuhian sa hamubo nga panahon. (Pinadayag 20: 2-3)
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ANG KATAPUSANG PANAGBANGI
Human sa usa ka libo ka tuig, ang katapusang panagbangi batok kang Satanas mahitabo:
Ug sa mahuman na ang usa ka libo ka tuig, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang
bilanggoan.
Ug mogula aron sa paglimbong sa mga nasud nga anaa sa upat ka mga suok sa
yuta ... aron sa pagtigom kanila ngadto sa gubat: ang ilang gidaghanon ingon sa
balas sa dagat.
Ug mingsaka sila sa kinahilapdan sa yuta, ug gilibutan ang kampo sa mga
balaan, ug ang hinigugma nga ciudad (Jerusalem) ... (Pinadayag 20: 7-9)
Ang Dios magpadala ug kalayo gikan sa Langit ug magtapos sa tanan nga pagsupak sa mga
gahum sa dautan:
... Ug nahulog ang kalayo gikan sa Dios gikan sa langit, ug milamoy kanila.
(Pinadayag 20: 9)
Ang hinungdan niining katapusan nga gubat mao nga si Satanas sa kaulahian mabuntog ug si
Jesus mailhan ingon nga Ginoo sa tanan. Kini nakahuman sa plano sa Dios sa mga kapanaho
nan:
Nga iyang gipaila kanato ang tinago sa iyang kabubut-on, sumala sa iyang
kahamut-an, nga iyang gituyo diha kaniya,
Nga, sa usa ka hugna sa kahupnganan sa mga panahon, sa pagtigom sa tanan
nga mga butang diha kang Kristo, nga anaa sa langit, ug nga ania sa yuta; bisan
pa diha kaniya. (Efeso 1: 9-10)
Kini mao ang katapusang gubat sa espirituhanon nga pakiggubat nga nagkapintas gikan sa
pagrebelde ni Satanas sa tibook kasaysayan sa kalibutan.
ANG KATAPUSANG PADULNGAN NI SATANAS
Ang katapusan nga padulngan sa trinidad ni Satanas mao ang linaw nga kalayo:
Ug ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug
asupre, diin ang mananap ug ang bakakon nga mga manalagna, ug pagasakiton
adlaw ug gabii hangtud sa kahangturan. (Pinadayag 20:10)
Ang demonyo nga mga anghel ni Satanas itambog usab ngadto sa linaw nga kalayo:
Unya magaingon usab sa mga anaa sa wala: Pahalayo kamo kanako, mga dautan,
ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga ginatagana alang sa yawa ug sa mga
manolonda niya. (Mateo 25:41)
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Ang mga demonyo sa ilang kaugalingon nahibalo sa ilang kataposang padulngan. Sa Mateo 8
sa dihang miadto si Jesus sa yuta sa mga Gadara, iyang natagbo ang duha ka mga tawo nga
nademonyohan ug sila mituaw ngadto kang Jesus nga nag-ingon ...
... Unsay among labot kanimo, Jesus, ikaw nga Anak sa Dios? Mianhi ba ikaw
dinhi aron sa pagpaantus kanamo sa dili pa ang panahon? (Mateo 8:29)
PAGHUKOM
Ang tanang binuhat nga mga nilalang pagahukman sa Dios. Kini nailhan nga panahon sa ma
hangturong paghukom. Ang mga namatay nga dili magtotoo pagabanhawon aron moatubang
sa paghukom. Tungod kay sila wala naghinulsol sa sala ug midawat kang Jesus ingon nga
Manluluwas sila pagahukman hangtud sa kahangturan sa Impyerno:
Ug nakita ko ang mga patay, gagmay ug dagko, nga nagatindog sa atubangan
sa Dios; ug ang mga basahon gipamuklad; Ug may laing basahon nga gibuklad,
nga mao ang basahon sa kinabuhi; ug ang mga minatay gipanghukman, ingon
sa mga butang nga nahasulat sa mga basahon sumala sa ilang mga buhat.
Ug ang dagat mihatag sa mga minatay nga diha niini. Ug ang kamatayon ug ang
Hades mihatag sa mga minatay nga diha kanila: ug kini sila gihukman, ang
tagsatagsa sumala sa ilang mga buhat.
Ug ang kamatayon ug Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao
ang ikaduhang kamatayon.
Ug kong may bisan kinsa nga wala hikit-i nga nahisulat sa basahon sa kinabuhi
gitambug ngadto sa linaw nga kalayo. (Pinadayag 20: 12-15)
Ang tinuod nga mga magtotoo nga naghinulsol sa sala ug midawat kang Jesus ingon nga
Manluluwas magalingkod sa kahangturan sa Langit sa atubangan sa Dios (Pinadayag 21).
Ang dakong espirituhanong gubat matapos na!
Ug gihatag kaniya (Jesus) ang dominyo, ug himaya, ug gingharian, aron ang
tanang katawhan, kanasuran, ug pinulongan mag-alagad kaniya; ang iyang
dominyo walay katapusan, nga dili umalagi, ug ang iyang Gingharian mao
kadtong dili mabungkag. (Daniel 7:14)
KADAUGAN DIHA SA ESPIRITUHANONG KALIBUTAN
Kini nga kapitulo naghinapos niini nga kurso sa espirituhanong pakiggubat. Sa pagkatinuod,
kamo dili mohunong sa pagtuon ug pagkat-on mahitungod niini nga hilisgutan. Sama sa sun
dalo sa natural nga kalibutan, kamo magpadayon sa pagpalambo sa inyong mga kahanas ug
mga estratihiya samtang kamo makig-away sa kaaway.
Sa atong pagtapos niini nga pagtuon, buot namong ipasalig kaninyo nga kamo magmadaugon
sa tanang gahum sa kaaway ug sa matag gubat sa kinabuhi. Hinumdomi lang ...
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Ang inyong kadaugan sa pakiggubat gipasaligan, tungod kay wala kini magsalig
KANINYO ... Kini nagsalig sa Dios:
Kinsa ba kining Hari sa himaya? Si Jehova nga gamhanan ug kusgan, si Jehova
ang Makagagahum sa panggubatan. (Salmo 24: 8)



Gipanalipdan kamo sa Dios samtang nagapakig-away kamo:
Oh Jehova nga Ginoo, ang kalig-on sa akong kaluwasan, ikaw ang nagtabon sa
akong ulo sa adlaw sa gubat. (Mga Salmo 140: 7)



Sa dihang kamo nawad-an sa paglaum, kamo gihupay sa Dios sa gubat:
Kay sa pag-abot namo sa Macedonia, walay kapahulayan ang among unod;
kondili ginaipit kami sa tanan nga paagi: sa gawas, mga pakig-away; sa sulod
mga kahadlok.
Apan ang Dios nga nagalipay sa mga sinalikway, nagalipay kanamo.
(II Mga Taga Corinto 7: 5-6)



Ang Dios magdasig kaninyo taliwala sa inyong pakiggubat:
Ayaw kahadlok, ni malisang (sa moabot nga kabangis ug mga kaguliyang); wala
ba ako magsulti kanimo sukad pa sa sinugdan ug nagpahayag niini? ...
(Isaias 44: 8 Amplified Version)
Kay ako, si Jehova nga imong Dios, mokupot sa imong kamot nga tuo, nga
magaingon kanimo: Ayaw kahadlok; ako magatabang kanimo. (Isaias 41:13)
Ako, bisan ako gayud mao siya nga nagalipay kaninyo; kinsa ba ikaw nga
mahadlok man ikaw sa tawo nga mamatay, ug sa anak nga lalaki sa tawo nga
pagahimoon nga ingon sa balili; (Isaias 51:12)



Walay hinagiban batok kaninyo nga molampos:
Walay hinagiban nga gibuhat batok kanimo nga molampos ... (Isaias 54:17)



Ang kadaugan makab-ot ibabaw sa kalibutan:
Kay ang tanan nga gipanganak sa Dios, nakadaug sa kalibutan; ug kini mao ang
pagdaug nga midaug sa kalibutan, nga mao ang atong pagtoo.
Kay kinsa ba ang makadaug sa kalibutan, apan siya nga nagatoo nga si Jesus
mao ang Anak sa Dios? (I Juan 5: 4-5)



Ang kadaugan makab-ot ibabaw sa unod:
Ug sila nga mga iya ni Kristo Jesus nanaglansang sa ilang unod diha sa krus
uban sa mga tinguha ug mga kailibgon niini. (Galacia 5:24)
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Ang kadaugan makab-ot ibabaw sa Yawa:
Ug ang Dios sa pakigdait magadugmok kang Satanas ilalum sa imong mga tiil sa
dili madugay ...(Roma 16:20)



Ang kadaugan makab-ot ibabaw sa kamatayon ug sa lubnganan:
Pagalukaton ko sila gikan sa gahum sa Sheol; pagatubson ko sila gikan sa
kamatayon ... (Oseas 13:14)
Oh kamatayon, hain na ang imong udyong? O lubnganan, hain ang imong
pagdaug? (I Mga Taga Corinto 15:26, 55)
Iyang pagalamyon ang kamatayon sa kadaugan ... (Isaias 25: 8)



Ang kadaugan makab-ot sa TANAN nga nagatuboy batok sa Dios:
... Nagalumpag sa hunahuna ug tagsatgasa ka butang nga gibayaw batok sa pagila sa Dios ... (II Corinto 10: 5)



Ang kadaugan makab-ot ibabaw sa TANAN nga gahum sa kaaway:
Ania karon, ako nagahatag kaninyo ug gahum ... ibabaw sa tanan nga gahum sa
kaaway ... (Lucas 10:19)



Kanunay hinumdomi ang pagpasalamat sa Dios alang sa kadaugan sa gubat pinaagi ni
Jesu-Kristo:
Apan salamat sa Dios nga nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong
Ginoong Jesu-Kristo. (I Mga Taga Corinto 15:57)



Ug sa dihang ang gubat matapos na, kamo mobarug nga madaugon:
Busa gamita ang tanan nga bahin sa hinagiban sa Dios sa pagsukol sa kaaway sa
matag higayon nga siya mosulong, ug kung kini matapos na, kamo magatindog
gihapon. (Efeso 6:13, Living Bible)
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INSPEKSYON
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa Mga Lagda Sa Gubat.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Ihulagway ang mga hitabo nga paingon ngadto sa katapusan nga panagbangi.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Ihulagway ang katapusan nga panagbangi. Kanus-a mahitabo ang panagbangi? Unsay
mahitabo aron mabuntog ang mga pwersa sa kaaway?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Unsa ang katapusang padulngan ni Satanas ug sa espirituhanong pwersa sa dautan?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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TAKTIKANHONG MGA PAGMANIOBRA
1. Si Satanas nagpahimutang ug espirituhanong "mga lit-ag" alang sa mga magtotoo.
Ang lit-ag sama sa bitik sa mga mananap. Kini natago, apan mokalit pagbukas aron
mabihag ang biktima. Susiha ang inyong kinabuhi aron masiguro nga kamo wala malit-ag pinaagi sa...
-Mangangayam: Salmo 91: 3; 124: 7
-Dautan: Salmo 119: 110
-Inyong mga ngabil: Mga Proverbio 18: 7
-Mga dautan nga mga kaubanan: Mga Proverbio 22: 24-25
-Kahadlok sa tawo: Mga Proverbio 29:25
-Yawa: I Timoteo 3: 7; II Timoteo 2:26
-Mga bahandi: I Timoteo 6: 9
-Sala: Mga Proverbio 29: 6
-Mayubiton: Mga Proverbio 29: 8
-Diosdiosan: Exodo 23:33; Mga Maghuhukom 2: 3
-Makasasalang kapikas: I Samuel 18:21
-Mga pakigsaad uban sa mga dili magtotoo: Exodo 34:12
2. Tun-i ang pito ka mga simbahan sa Pinadayag mga kapitulo 2-3 sa mga pulong sa
espirituhanong pakiggubat. Sa unsang mga bahin sa pakiggubat nga sila napakyas?
Unsa nga mga panudlo ang gihatag sa Espiritu sa Dios ngadto kanila sa pagtul-id sa
mga sitwasyon?
3. Kamo karon mananaug na! Gikan niini nga kurso kamo nakakat-on nga ...
-Kamo makabuntog sa gahum sa dautan, I Juan 2: 13-14
-Si Jesus mibuntog na kalibutan: Juan 16:33
-Tungod kay siya nagpuyo diha sa sulod ninyo, kamo makabuntog sa
kalibutan: I Juan 4: 4
-Kamo nakabuntog pinaagi sa bag-ong pagkatawo nga kasinatian ug sa inyong
pagtoo: I Juan 5: 4-5
-Kamo nakabuntog pinaagi sa dugo ni Jesus ug sa inyong pagpamatuod:
Pinadayag 12:11
Ang pipila ka matahum nga mga saad gihimo ngadto sa mga mananaug. Kadtong
nakabuntog sa mga espirituhanong pwersa sa dautan pinaagi sa pagpadayon sa
epektibong espirituhanong pakiggubat ...
-Mokaon sa kahoy sa kinabuhi: Pinadayag 2: 7
-Mokaon sa tinago nga mana: Pinadayag 2:17
-Mabistihan sa puti nga bisti: Pinadayag 3: 5
-Mahimong mga haligi sa templo sa Dios: Pinadayag 3:12
-Molingkod uban ni Jesus sa iyang trono: Pinadayag 3:21
-Adunay bag-ong ngalan: Pinadayag 2:17
-Adunay gahum ibabaw sa mga nasud: Pinadayag 2:26
-Adunay ngalan sa Dios nga gisulat diha kanila: Pinadayag 3:12
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-Adunay espesyal nga relasyon uban sa Dios: Pinadayag 21: 7
-Adunay bitoon sa kabuntagon (Jesus): Pinadayag 2:28
-Mosugid ni Jesus sa atubangan sa Dios nga Amahan: Pinadayag 3: 5
-Dili makakita sa ikaduhang kamatayon: Pinadayag 2:11
-Dili mapapas ang ilang mga ngalan gikan sa libro sa kinabuhi: Pinadayag 3: 5
-Makapanunod sa tanang butang: Pinadayag 21: 7
4. Kini ang inyong katapusang pagtulon-an niini nga manwal sa espirituhanong pakiggu
bat, apan sa pagkatinuod kamo dili gayud mohunong sa pagkat-on mahitungod niini
nga hilisgutan. Kamo magpadayon sa pagpakig-away sa espirituhanong mga gubat
hangtud nga kamo makauban sa Ginoo. Sa inyong pagpakigbisog sa matag gubat kamo makakat-on ug dugang mahitungod sa pakiggubat gikan sa inyong mga kalampu
san ug gani bisan pa sa inyong mga kapakyasan. Pagsugod ug usa ka "journal sa espiri
tuhanong pakiggubat" sa pagrekord sa inyong mga gira ug mga kadaugan. Kanunay
nga hinumdomi nga ang "kapakyasan" usa ka temporaryo nga pulong basta kamo mobalik sa panggubatan ug padayon nga makiggubat. Kamo tingali mapildi sa gira sa
mataga karon ug unya, apan ang katapusan nga kadaugan gipasaligan sa atong Ginoo
sa mga Panon!
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PAKAPIN
MAHUKMANONG MGA GIRA SA BIBLIA
Si Apostol Pablo nagpatin-aw sa importante nga katuyoan alang sa rekord sa Daang Tugon.
Siya miingon:
Karon kining tanan nga mga butanga nahitabo kanila alang sa mga panigingnan: ug sila gisulat alang sa atong pagtambag, diin ang mga katapusan
sa panahon sa kalibutan miabot. (I Mga Taga Corinto 10:11)
Ang Daang Tugon naghatag ug "panig-ingnan" (mga ehemplo) nga angay natong makat-o
nan. Sa diha nga kamo magbasa sa Daang Tugon, kamo makakaplag sa daghang mga rekord
sa mga gira nga giaway sa natural nga kalibutan. Kamo tingali nahibulong kung nganong kini
nga mga rekord gilakip sa Biblia. Ang kamahinungdanon niini nga mga gira labaw sa ilang
mga resulta. Ang mga estratihiya sa Daang Tugon nga pakiggubat sa natural nga kalibutan
mahimong gamiton sa espirituhanong kalibutan aron mapildi ang atong kaaway.
Kini nga Pakapin nag-analisar sa rekord sa kasaysayan sa mga gira sa Daang Tugon ug nag
gamit niining mga natural nga mga estratihiya sa espirituhanong pakiggubat. Maingon sa sundalo sa natural nga kalibutan nga nagpalambo sa iyang mga kahanas pinaagi sa pagtuon sa
mga kasaysayan nga rekord sa nangaging mga gira, kamo makapalambo sa inyong mga espi
rituhanong pakiggubat nga mga abilidad pinaagi sa pagtuon sa mga mahukmanon nga mga
gira sa Biblia.
ANG MAHUKMANONG GIRA
Ang "mahukmanon nga gira" maoy usa nga naghukom sa usa ka isyu pinaagi sa kusog sa
mga hinagiban. Kini nga gira giaway sa panahon sa krisis. Kini nagresulta sa pag-abante o
pag-atras, kadaugan o kapildihan. Kini resulta sa maasdangon nga aksyon (pagkuha sa teri
toryo) o sa mapanalipdanon nga aksyon (pagpanalipod sa teritoryo). Sa laing mga pulong, usa
kini ka mahinungdanong panagbangi. Kini nga Pakapin nagtutok sa "mga mahukmanon nga
gira" sa Daang Tugon. Ang mga estratihiya nga gigamit sa maong mga gira makatabang kaninyo nga makig-away sa "mahukmanon nga mga gira" sa espirituhanon nga hawanan.
MGA RASON ALANG SA DAANG TUGON NGA MGA GIRA
Ang natural nga mga gira sa Daang Tugon nakigbisog alang sa tulo ka espirituhanong mga
hinungdan:
1. Aron ang katawhan sa Dios makapildi sa dautan nga mga pwersa nga mopaulipon
kanila.
2. Aron ang katawhan sa Dios makakuha gikan sa teritoryo sa mga pwersa sa kaaway nga iyang gihatag kanila.
3. Aron mapanton ang mga katawhan sa Dios sa dautan sa diha nga sila mobiya
gikan kaniya.
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Ang atong espirituhanong mga gira nahitabo sa samang mga hinungdan.
KINATIBUK-ANANG MGA PRINSIPYO
Sa dili pa kamo motuon sa piho nga mga gira, importante nga masabtan ang kinatibuk-ang
mga prinsipyo sa gubat sa Daang Tugon tungod kay kini magamit usab sa espirituhanong
pakiggubat:
UNANG PRINSIPYO:
Diha sa hustong pagdumala sa gubat nga gitugotan sa Dios, siya misaad ug panalipod ngadto
sa mga manggugubat (Deuteronomio 20: 1-4).
IKADUHANG PRINSIPYO:
Ang mga kaaway sa Israel mga kaaway sa Dios. Ang katawhan mosalig kaniya alang sa kada
ugan kaysa sa ilang kaugalingong kusog (Maghuhukom 5:31, Exodo 17:16). Sa dihang gibu
hat nila kini, ang Dios nakig-away uban kanila.
IKATULONG PRINSIPYO:
Ang arca sa pakigsaad nagsilbing simbolo sa presensya sa Dios uban sa mga Israelita pana
hon sa gubat (Exodo 30: 6; 25: 21-22). Ang arca nag-una sa mga kasundalohan sa Israel aron
sa pagsimbolo sa aktibong presensya sa Dios uban sa iyang katawhan. Kini walay gahum sa
iyang kaugalingon, apan usa lamang ka simbolo sa presensya sa Dios uban sa iyang katawhan
(I Samuel 4: 1-11). Diha sa Bag-ong Tugon, si Jesus miingon nga ang Balaang Espiritu maga
puyo sulod sa mga magtotoo ug mao ang tinuod, aktibo nga presensya sa Dios sa sulod nila
(Juan 14: 16-17).
IKAUPAT NGA PRINSIPYO:
Kon ang Dios makig-away alang sa iyang katawhan, sila kinahanglan magbalaan (Deuterono
mio 23: 9-14). Sila maglain sa ilang kaugalingon gikan sa bisan unsa nga kasal-anan.
IKALIMANG PRINSIPYO:
Ang mahadlokon gihinginlan gikan sa gubat (Deuteronomio 20: 8; Mga Maghuhukom 7: 16). Ug ang mga mahadlokon motalikod ug modagan sa gubat.
IKAUNOM NGA PRINSIPYO:
Ang mga tawo nga nalambigit sa mga kalihokan sa kinabuhi gipagawas sa gubat. Ang Deute
ronomio 20: 5-8 nagrekord nga ang bag-ong naminyo nga lalaki wala moadto sa gubat sulod
sa usa ka tuig. Kini tungod kay ang iyang unang pagtagad anaa sa iyang asawa, magatukod
ug panimalay, ma-establisar, ug uban pa. Siya puliki kaayo niining mga kalihokan sa kinabu
hi nga mahimong epektibo sa gubat. Kini mao ang hinungdan nga gipasidan-an ni Pablo si
Timoteo nga "walay tawo nga nakiggubat nga nagpagapos sa iyang kaugalingon sa mga
kalihokan sa kinabuhi" (II Timoteo 2: 4).
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Si Jesus usab nagpasidaan mahitungod sa pagbuntog sa mga kabalaka sa kalibutan. Sa tagna
ni Daniel, atong nahibaloan nga ang usa sa mga nag-unang mga estratihiya sa katapusan sa
panahon ni antikristo mao ang "pagwagtang sa mga balaan sa Dios" pinaagi sa mga kalihokan
niini nga kinabuhi.
IKAPITONG PRINSIPYO:
Ang katawhan sa Dios makig-away hangtud ang kaaway hingpit nga malaglag (Numeros 31:
10-11).
IKAWALONG PRINSIPYO:
Ang mga paril nga naglibot sa mga ciudad sa Israel importante sa ilang pagdepensa. Kini nga
mga paril gibanabana nga 10 ka piye ang gilapdon ug gitas-on nga 30 ka piye. Ang mga mag
balantay nagtan-aw gikan sa tumoy sa mga paril alang sa kalihokan sa kaaway. Ang Bag-ong
Tugon nagtandi sa magtotoo ngadto sa usa ka "ciudad nga nahimutang sa bungtod". Ingon sa
inyong nakat-onan niini nga kurso, kamo adunay espirituhanong mga paril nga pangdepensa
batok sa kaaway.
IKASIYAM NGA PRINSIPYO:
Usa ka trumpeta ang paninyas gikan sa Hepe nga kumandante ang magbukas sa matag gira
(Mga Maghuhukom 7:18) ug, sa diha nga kini matapos na, ang trumpeta magtawag sa mga
sundalo pahilayo sa away (II Samuel 2:28; 18:16). Si Jesus nagpatingog sa trumpeta sa espiri
tuhanong kalibutan sa dihang siya nagsugo kanato sa paglakaw sa tibook kalibutan uban sa
Ebanghelyo ug naghatag kanato ug gahum ibabaw sa kaaway (Mateo 28: 18-20). Sa umaabot
nga adlaw ang trumpeta motawag kanato gikan sa away (I Mga Taga Tesalonica 4: 16-18).
PAG-ORGANISAR NIINI NGA PAGTUON
Ang matag gira nga gihisgutan sa Pakapin naglakip sa:






Kasulatanhong reperensya: Basaha ang istorya sa matag gubat sa inyong Biblia.
Panggubatan: Ang nahimutangan sa gubat.
Magkaaway nga mga pwersa: Pag-ila sa mga pwersa nga nalambigit sa panagbangi.
Hinungdan sa gira: Nganong nahitabo ang gira.
Mga estratihiya: Ang mga estratihiya sa kadaugan o mga hinungdan sa kapildihan.
Ang pipila sa mga estratihiya makita kanunay diha sa rekord sa Biblia. Pananglitan,
ang mga tawo gisultian sa pabalik-balik nga dili mahadlok sa kaaway. Kon diin ang
mga pagsubli sama niini nga panghitabo, wala kini gisubli niini nga pag-analisar
human sa ilang unang paghisgot.
MAHUKMANONG MGA GIRA SA BIBLIA





Kasulatanhong reperensya: Genesis 14
Panggubatan: Dan, duol sa Suba sa Jordan
Magkaaway nga mga pwersa: Si Abraham ug ang upat ka mga hari sa sidlakan
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Hinungdan sa gira: Ang mga hari nagbihag sa paryente ni Abraham nga ginganlan ug
Lot.
Mga estratihiya:
1. Sa bisan unsang panahon nga kamo moadto sa teritoryo sa kaaway kamo moda
hum ug gira.
2. Si Abraham nag-organisar sa iyang mga pwersa ngadto sa duha ka grupo nga
daling makontrolar. Ang iyang gamay nga mga pwersa mibuntog sa mga kasun
dalohan sa upat ka mga hari. Ang kadaugan wala nagsalig sa gidak-on sa mga
pwersa, apan sa pag-organisar, pagplano, pagkaandam, ug pagpatuman sa plano
sa Dios.
***







Kasulatanhong reperensya: Exodo 14-15
Panggubatan: Daplin sa Pulang Dagat nga nahimutang sa utlanan sa Ehipto.
Magkaaway nga mga pwersa: Israel ug Ehipto
Hinungdan sa gira: Ang Israel nakalingkawas sa pagkaulipon sa Ehipto. Sila nangala
giw sa mga Ehiptohanon sa dihang sila natanggong sa Pulang Dagat sa unahan ug ang
kaaway sa likoran.
Mga estratihiya:
1. Ayaw tan-awa ang mga sirkumstansya: Ang Israel "miyahat sa ilang mga mata"
ug nakakita sa mga Ehiptohanon nga migukod kanila (Exodo 14: 10-11). Sa
dihang sila nagtan-aw sa mga sirkumstansya imbis nga sa Dios, kini nakapalisang.
2. Ayaw paglingi: Ang mga tawo nagsugod sa paghunahuna sa maayong mga butang
sa Ehipto, nga usa ka natural nga panig-ingnan sa espirituhanong pagkaulipon sa
sala (Exodo 14:12). Kung kamo nagatan-aw pabalik kamo dili makauswag sa espi
rituwal.
3. Ayaw kahadlok: Ang unang mensahe sa Israel mao ang "ayaw kahadlok" (Exodo
14:13). Ang kahadlok makaparalisa kaninyo atubangan sa kaaway. Ang pagtoo
makapalig-on kaninyo aron molihok.
4. Pagbarug: (Exodo 14:13). Hangtud nga kamo makadawat sa piho nga giya gikan
sa Dios, kini kanunay ang inyong tubag sa kaaway. Ayaw pagkalagiw sa kahad
lok.
5. Tuguti ang Ginoo nga makig-away alang kaninyo: Ang gubat dili inyo. Kamo dili
kinahanglan moaway. Ang Dios makig-away alang kaninyo (Exodo 14:14).
6. Pagmalinawon: Ayaw itugot nga ang mga hulga sa kaaway maoy hinungdan nga
kamo mawad-an sa inyong kalinaw (Exodo 14:14).
7. Asdang, ayaw pagsibog: Ang Dios miingon sa Israel sa paglakang ngadto sa mga
tubig sa Pulang Dagat. Sila kinahanglan nga moasdang sa baha, dili mosibog niini
(Exodo 14: 15-16, 21).
8. Magmasaligon nga ang Dios magalihok alang kaninyo nga labaw sa tanan (Exodo
14: 19-31). Sa dihang inyong sundon ang mga prinsipyo sa Biblia sa espirituha
nong pakiggubat, ang Dios molihok nga labaw sa kinaiyahan aron mapildi ang
kaaway. Pabalik-balik niini nga mga gira, kamo makakita nga ang Dios nagalihok
nga labaw sa kinaiyahan alang sa iyang katawhan.
***
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Kasulatanhong reperensya: Exodo 17: 8-16
Panggubatan: Refidim
Magkaaway nga mga pwersa: Israel ug Amalek, tribo sa mabangis nga mga tigbal
hinbalhin.
 Hinungdan sa gira: Tan-awa sa Deuteronomio 25: 17-18. Ang mga Amalekanhon
misulong sa Israel gikan sa luyo, nagahimo sa tinalawan nga pag-ataki sa "mga gipu
nawan ug gikapoyan" nga mga maniniklo.
 Mga estratihiya:
1. Buntoga pinaagi sa pag-ampo: Ang Israel dili makadaug pinaagi sa espada
lamang. Ang aksyon nga gihimo ni Moises giisip nga buhat sa pag-ampo (Exodo
17: 9-11). Kini nagpahayag sa kinaiya sa pagkamasaligon sa Dios nga nakaapekto
sa sangputanan sa gira (Exodo 17:11).
2. Hupti ang "sungkod sa Dios": Si Moises mihupot pag-ayo sa sungkod sa Dios,
nga nagsimbolo sa Diosnong awtoridad (Exodo 17: 9). Sa dihang kamo moadto sa
gubat kinahanglang adunay hugot nga pagkupot sa inyong balaan nga awtoridad.
Kamo kinahanglan masayud kung kinsa kamo diha sa Dios ug sa awtoridad nga
iyang gihatag kaninyo.
3. Sunda ang espirituhanon nga pagpangulo: Si Josue milihok ingon sa gisugo kani
ya ni Moises (Exodo 17: 9-10). Ang Dios nagpahimutang sa atong taliwala sa mga
tawo nga iyang gihatagan ug espesyal nga mga abilidad aron mangulo. Siya nagpa
himo niini nga mga lider sa paghatag ug direksyon aron matuman ang iyang mga
katuyoan. Ang pagkalibog moresulta sa dihang ang tanan maningkamot sa pag
giya.
4. Lakaw ug pakig-away: Ang tanan nga nakig-away dili lang pagdepensa sa dapit
diin kamo nakakaplag sa inyong kaugalingon. Adunay mga panahon nga ang maas
dangon nga mga estratihiya gikinahanglan ug kamo magmaisugon sa pag-ataki sa
inyong mga kaaway. (Exodo 17: 9).
5. Pangita ug tabang: Ang Dios nagbangon ug mga tawo nga makatabang kaninyo sa
pagsagubang sa espirituhanong mga hagit. Ang Dios nagtawag kang Josue aron
mangulo sa militar samtang si Moises naghatag sa espirituhanong pagpangulo. Si
Aaron ug Hur mitabang pinaagi sa pagpataas sa mga kamot ni Moises sa dihang
siya gikapoy.
6. Hinumdomi ang nangagi nga mga kadaugan: Ang paghinumdom sa nangaging
pagpanakop pinaagi sa gahum sa Dios naghatag ug bag-ong kabaskog sa pagatubang sa oposisyon karon. Ang Dios miingon kang Moises nga isulat ang
istorya niini nga gira sa usa ka basahon alang sa usa ka handumanan ug magsay
say niini sa mga dalunggan ni Josue (Exodo 17:14). Si Josue, gitakda nga mahi
mong manununod ni Moises, sa ulahi maoy manguna sa Israel sa pagsakop sa
Yutang Saad.
***





Kasulatanhong reperensya: Numeros 14
Panggubatan: Kabukiran sa palibot sa Hormah
Magkaaway nga mga pwersa: Ang mga Israelinhon batok sa mga Amalekanhon ug
Canaanhon
Hinungdan sa gira: Ang mga Israelita mitungas aron sa pagpapahawa sa mga Amale
kanhon ug mga Canaanhon aron mapanag-iya ang yuta.
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Mga estratihiya:
1. Ayaw pagbagulbol: Ang mga Israelinhon nagreklamo mahitungod sa ilang kahim
tang (mga bersikulo 2,3). Ang pagbagulbol ug pagreklamo dili makapahimuot sa
Dios (bersikulo 11).
2. Ayaw pagrebelde batok sa Ginoo: Ang pagrebelde sala. Kamo kinahanglan nga
mosalikway niini sa hingpit (bersikulo 9).
3. Pagbantay sa mga mabutangbutangon nga mga taho: Si Satanas nagpahisalaag
pinaagi sa dautang mga taho ug nagdani sa panon nga mouyon sa maong mga
taho. Ang kadaghanan talagsa ra husto (Numeros 14: 36-38).
4. Sunda ang tingog sa Dios: Ang Dios nagpadayag sa tin-aw nga ang Israel kina
hanglan mobalik sa kamingawan apan sila nagpadayon sa kaatbang nga direksyon
(bersikulo 25).
5. Ayawi ang sobrang pagsalig: Ang mga Israelita naglihok sa pagpangagpas ug
sobrang pagsalig (mga bersikulo 42-44). Sila miadto sa gubat nga wala ang
panalangin sa Dios. Ang presensya sa Dios gikinahanglan sa kadaugan.
6. Paghimo’g mga desisyon sa pagtoo, dili sa kahadlok: Ang mga desisyon nga giba
si sa kahadlok moresulta sa kapildihan.
***







Kasulatanhong reperensya: Numeros 21: 1-3
Panggubatan: Hormah
Magkaaway nga mga pwersa: Ang Israel ug ang Arad nga Canaanhon, pangulo sa
tribo.
Hinungdan sa gira: Ang Israel napugos niini nga gira. Kini dili nila plano nga mosu
lod sa yuta gikan sa habagatan.
Mga estratihiya:
1. Ilha nga ang kapakyasan maoy temporaryo nga pulong: Kini nga gubat batok
kang Haring Arad ug sa mga Canaanhon giaway sa samang dapit sa wala mada
yon nga pagsulay sa pagsulod sa Gisaad nga Yuta 38 na ka tuig ang nilabay
(Numeros 14:45). Bisan ang Israel napakyas kaniadto, niini nga panahon sila
milampos. Ang pagkapakyas dili angay isipon nga permanente nga kapildihan.
Kamo dili mapakyas hangtud nga kamo mohunong sa pagsulay.
2. Pagkat-on gikan sa nangaging mga kapakyasan: Ang Dios makagamit sa kapakya
san sa pagtudlo sa espirituhanong mga kamatuoran. Ang Israel nakakat-on nga
sila kinahanglan adunay Dios nga mouban kanila sa gubat (mga bersikulo 2-3).
Pangutan-a ang Dios kung unsa ang iyang gusto nga inyong makat-onan pinaagi
sa inyong mga kapakyasan.
***






Kasulatanhong reperensya: Numeros 21: 21-32
Panggubatan: Jahaz
Magkaaway nga mga pwersa: Israel ug ang mga Amoreohanon
Hinungdan sa gira: Si Moises gusto nga adunay dalan sa yuta sa kasadpan sa Jordan
nga gisaad sa Dios. Siya nangayo alang sa malinawong agianan (mga bersikulo 21,
22), apan si Sihon nga hari sa mga Amoreohanon wala mosugot (bersikulo 23).
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Mga estratihiya:
1. Sabta nga ang panagbangi dili malikayan: Kung kamo buot moangkon sa mga
saad sa Dios, ang espirituhanong panagbangi dili malikayan. Ang kaaway dili
motugot sa malinawon nga agianan aron maangkon ang mga saad sa Dios.
***






Kasulatanhong reperensya: Numeros 31
Panggubatan: Mga kapatagan sa Moab
Magkaaway nga mga pwersa: Mga Israelita ug mga Midianhon
Hinungdan sa gira: Ang Ginoo nagsugo sa paglaglag sa mga Midianhon tungod kay
sila dautan nga mga tawo nga nalambigit sa pagsimba ni Baal (Numero 25).
 Mga estratihiya:
1. Putlia ang inyong mga kaugalingon: Ang Dios nagpasiugda sa proseso sa pagputli
nga sundon sa Israel sa dili pa moadto sa gubat. Siya nag-establisar sa proseso,
apan sila molihok niini. Kon ang Dios makig-away uban kaninyo sa gubat, kamo
kinahanglan nga maputli sa espirituhanon. Siya nag-establisar sa dalan pinaagi
kang Jesu-Kristo, apan kinahanglang buhaton nato kini.
2. Ipaubos ang kaugalingong mga interes: (mga bersikulo 25-54). Sa gira, ang kauga
lingong mga interes kinahanglan nga ihiklin (ipagawas) alang sa kalampusan sa
kinatibuk-an.
***





Kasulatanhong reperensya: Deuteronomio 2: 24-37
Panggubatan: Jahaz
Magkaaway nga mga pwersa: Israel ug si Sihon nga Amoreohanon, hari sa Hesbon.
Hinungdan sa gira: Si Sihon wala motugot nga ang mga Israelinhon malinawon nga
motabok sa Suba sa Jordan ngadto sa yuta nga gihatag sa Dios kanila.
 Mga estratihiya:
1. Angkona kon unsa ang gihatag sa Dios: Ang Dios naghatag na sa mga Israelita sa
Gisaad nga Yuta sa Canaan nga mao ang tipo sa kinabuhi nga puno sa Espiritu
(bersikulo 24). Siya usab naghatag na kaninyo sa panulondon. Kini inyo na, naga
paabot nga inyong maangkon kini. (Tan-awa usab ang gubat sa Endrei sa Nume
ros 21: 33-35. Kining sama nga estratihiya sa pagpanag-iya sa unsay gihatag sa
Dios gipakita niini nga gira.)
2. Itugot nga ang Dios makig-away alang kaninyo: Si Sihon nakig-away sa Israel ug
nag-antus tungod kay ang Ginoo nakig-away alang sa iyang katawhan (mga bersi
kulo 31,33).
3. Hibaloi nga walay bisan unsa nga malisud alang sa Ginoo: Walay usa ka ciudad
nga kusgan kaayo alang sa Israel nga pildihon (bersikulo 36). Walay kuta ni
Satanas sa inyong kinabuhi nga dili mabuntog.
***



Kasulatanhong reperensya: Deuteronomio 3: 1-11
Panggubatan: Edrei
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Magkaaway nga mga pwersa: Israel ug Og nga Amoreohanon, hari sa Basan
Hinungdan sa gira: Si Og, usa ka higante nga nahadlok sa mga espiya sa una nilang
pag-usisa sa yuta (Numeros 13:33), miabot uban sa iyang mga tawo sa gubat batok sa
mga Israelita.
Mga estratihiya:
1. Makasiguro kamo nga ang Dios motugyan sa kaaway sa inyong kamot: Ang sugo
sa Dios sa Israel nga moasdang batok ni Og inubanan sa iyang saad nga itugyan
ang kaaway ngadto sa ilang mga kamot (bersikulo 3).
2. Dauga ang tanan nga mga babag: Ang gitas-on sa kinutaang mga ciudad sa kaaway ug ang gidak-on sa ilang hari wala mopildi sa kasundalohan sa Ginoo. Walay
butang nga lisud alang sa mga gihatagan niya ug gahum.
3. Angkona ang mga bunga sa kadaugan: Ang Deuteronomio 3: 8-11 nagtingob sa
mga bunga sa kadaugan sa Israel didto sa Edrei. Ang matag gira nga atong giapi
lan usa ka oportunidad sa pag-angkon sa bag-ong "mga bunga sa kadaugan" sa
inyong espirituhanong kinabuhi.
***







Kasulatanhong reperensya: Josue 6
Panggubatan: Jerico
Magkaaway nga mga pwersa: Ang mga Israelita ug ang hari sa Jerico ug ang mga
gamhanan nga mga tawo
Hinungdan sa gira: Ang Dios miingon kang Josue nga manguna sa mga Israelita sa
pagbuntog sa ciudad sa Jerico.
Mga estratihiya:
1. Hibaloi nga ang mga pamaagi sa Dios dili inyong mga pamaagi: Bisan unsa ka
binuang ang sitwasyon, kamo kinahanglan mosalig sa Dios. Ang iyang mga huna
huna ug mga pamaagi dili sama sa inyo (Isaias 55: 8). Ang gitawag sa kalibutan
nga mahuyang, gigamit sa Dios aron pakaulawan ang kusgan (I Corinto 1:27).
Usahay ang Dios mangilabot sa mga paagi nga daw binuang sa natural nga huna
huna. Ang Israel nakiggubat sa paagi sa Dios, bisan unsa pa ka binuang ang pagpa
kita niini. Tan-awa ang I Corinto 1:25.
2. Pangitaa ang kasigurohan sa presensya sa Dios: Ang arca sa Ginoo, nga gihisgu
tan sa siyam ka higayon sa bersikulo 6-13, nagsimbolo sa Israel nga ang Dios naguban kanila. Sa dili pa mosulod sa gubat, pangitaa ang kasigurohan sa presensya
sa Dios.
3. Gamita ang estratihiya sa kahilom: Ang Israel gisugo sa pagmartsa sa kahilom
(gawas sa nagtunog nga mga trumpeta) hangtud nga ilang nadungog ang sugo nga
mosinggit (b.10). Ang estratihiya sa kahilom kinahanglan gamiton sa pakiggubat
hangtud kamo makadawat sa mga panudlo gikan sa Dios kung kanus-a ug unsa
ang isulti.
***




Kasulatanhong reperensya: Josue 7
Panggubatan: Lungsod sa Ai
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Magkaaway nga mga pwersa: Mga Israelita ug mga Amoreohanon
Hinungdan sa gira: Si Josue nangulo sa mga Israelita sa gubat aron sa pagpanag-iya
sa yuta nga gisaad sa Dios kanila.
Mga estratihiya:
1. Ayaw paglapas sa mga sugo sa Dios: Ang sala ni Acan nagpahinabo sa pabor sa
Dios nga bakwion nga miresulta sa kalamidad sa Israel (mga bersikulo 1-5). Ang
sala nagpahipi sa landong sa kadaugan.
2. Ayaw pakaminusi ang kaaway: Ang mga espiya nagminos sa populasyon sa Ai
(bersikulo 2- 4). Ayaw ibaliwala ang gahum sa kaaway sa pagpatay, pagpanga
wat, ug paglaglag. Sa samang higayon, ayaw tugoti nga ang makatarunganon nga
pag-ila sa iyang mga gahum magdala sa kahadlok. Kamo adunay gahum ibabaw
sa tanan nga gahum sa kaaway.
3. Susiha ug atubanga ang hinungdan sa kapildihan: Kung adunay kapildihan, adu
nay hinungdan. Ang Israel miatubang sa sad-an sumala sa gisugo (mga bersikulo
13,25,26). Kini nga disiplina miresulta sa pagbalik sa pag-uyon sa Dios. Aron
mahuptan ang presensya sa Dios, kamo moatubang sa sala pinaagi sa pagsugid ug
paghinulsol.
4. Likayi ang unodnong mga kaibog: Ang sala ni Acan naga-uswag ... iyang nakita,
iyang gikaibgan, iyang gikuha (bersikulo 21). Diha sa I Pedro 2:11 kita gisultihan
sa "paglikay sa unodnong mga kahilayan, nga nakiggubat batok sa kalag". Ang
kailibgon sa mga mata dili iya sa Amahan, apan iya sa kalibutan (I Juan 2:16).
Gikan sa unang pag-ataki sa kaaway ngadto sa tawo, ang unodnong kaibog nahi
mong instrumento sa kapildihan (Genesis 3).
***







Kasulatanhong reperensya: Josue 8
Panggubatan: Ai
Magkaaway nga mga pwersa: Israel ug mga tawo sa ciudad sa Ai
Hinungdan sa gira: Ang Dios nagsulti sa Israel nga sakopon ang ciudad sa Ai ug nga
niining higayona sila magmadaugon.
Mga estratihiya:
1. Suportahi ang usag usa: Pagtrabaho isip usa ka grupo, ang Israel mipildi sa kaaway pinaagi sa pagbanhig. Ang Ecclesiastes 4: 9-12 nagpakita nga kita adunay
dugang kalig-on batok sa kaaway sa dihang kita nagtinabangay sa usag usa.
2. Pangandam: Si Josue miingon sa mga lalaki sa gubat nga mangandam (bersikulo
4). Kamo nakigbahin sa espirituhanong pakiggubat. Kamo mangandam sa pagasdang ug pagbantay batok sa kaaway sa tanang panahon.
3. Gamita ang espada: Ang espada ni Josue mao ang pangsinyas nga hinagiban sa
mga tawo nga nagtago alang sa pagbanhig (bersikulo 18,19). Ang mga magtotoo
adunay espirituhanong espada nga mao ang Pulong sa Dios (Efeso 6:17). Kini
inyong gamiton aron sa pagpasidaan sa uban sa nagsingabot nga kaaway.
4. Balik ug atubanga ang kaaway: Ang mga Israelita nga mikalagiw ngadto sa kami
ngawan mibalik sa mga naggukod kanila ug gipatay sila (bersikulo 21). Balik ug
atubanga ang inyong kaaway diha sa kusog sa Ginoo. "Busa magpasakop kamo sa
Dios, sukli ang Yawa, ug siya mokalagiw gikan kaninyo "(Santiago 4: 7).
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5. Tutok sa mananaug kay sa mga kadaugan: Si Josue nangulo sa mga tawo sa
pagsimba human sa kadaugan nga nadaug (mga bersikulo 29-31). Usahay kita
masayop sa paghatag ug gibug-aton sa espirituhanong kadaugan ug ang atong
bahin sa pagkab-ot niini. Kita gipasidan-an, "siya nga naghunahuna nga siya
nagbarug magmatngon aron siya dili mapukan" (I Mga Taga Corinto 10:12).
***







Kasulatanhong reperensya: Josue 10: 1-27
Panggubatan: Gabaon
Magkaaway nga mga pwersa: Israel ug ang lima ka mga Amoreohanon nga mga hari
sa Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis, ug Eglon uban sa ilang mga kasundalohan
Hinungdan sa gira: Si Josue gitawag aron motabang sa mga Gabaonhon tungod kay
ang hari sa Jerusalem nag-organisar ug mga tropa aron mosilot kanila tungod sa
paghimo ug kasabutan sa Israel. Kining lima ka mga hari buot magpugong sa mga
Israelita sa pag-okupar niining estratihikong lokasyon.
Mga estratihiya:
1. Ibutang ang kaaway sa ilalum sa inyong mga tiil: Ang pagtunob sa mga liog, ang
karaang simbolo sa pagsakop, gihimo dinhi sa mga kumander ni Josue (mga bersi
kulo 24-25). Si Jesus miingon nga siya ang ulo sa iyang lawas, ang Iglesia. Siya
nagpahamutang sa iyang tanang mga kaaway sa ilalum sa iyang mga tiil. Kon kita
mao ang iyang lawas, nan kini nagpasabot nga ang atong mga tiil anaa sa liog sa
kaaway.
2. Magmakusganon ug magmaisugon: Kini mao ang pulong sa Dios alang kaninyo,
sa atubangan sa gubat; Ang inyong kusog naggikan sa pagkahibalo nga ang Dios
anaa sa inyong kiliran. Kini nga kasigurohan makapalig-on ug makapaisog sa
inyong pag-atubang sa oposisyon (bersikulo 25).
***







Kasulatanhong reperensya: Josue 10: 28-43
Panggubatan: Habagatang Palestina
Magkaaway nga mga pwersa: Israel ug sa mga ciudad sa Habagatang Palestina
Hinungdan sa gira: Si Josue naglunsad ug gubat aron makuha ang Habagatang
Palestina.
Mga estratihiya:
1. Atakiha ang mga kuta nga lig-on: Ang estratihiya sa pagpakiggubat ni Josue sama
sa usa ka serye sa mga kilat nga mga pagsulong batok sa nag-unang mga ciudad sa
Canaan aron sa paglaglag sa katakus sa pagpakig-away sa mga lumulupyo (mga
bersikulo 28-43). Pinaagi sa pag-ataki sa nag-unang mga kuta sa kaaway sa inyong kinabuhi (pananglitan, ang unod) inyong gipahuyang ang abilidad sa kaaway
nga moataki kaninyo.
***




Kasulatanhong reperensya: Josue 11
Panggubatan: Sa mga tubig sa Merom
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Magkaaway nga mga pwersa: Israel ug ang Canaanhong mga hari sa amihanan ubos
sa pagpangulo ni Jabin nga hari sa Hazor.
Hinungdan sa gira: Nagasunod sa mga panudlo sa Dios, gipangulohan ni Josue ang
mga Israelita sa pag-angkon sa laing bahin sa Yutang Saad.
Mga estratihiya:
1. Molahutay: Si Josue nakiggubat sa mga hari sa yuta sulod sa unom ka tuig
(bersikulo 18). Ang pagkamalahutayon (pagpabilin nga matinud-anon sa gubat)
mahinungdanon sa pagbihag sa mga kuta, pagpalayas sa mga lumulupyo (daan
nga makasasala nga kinaiya) ug pag-angkon sa tanan nga gisaad sa Dios.
2. Ayaw kahadloki ang gidak-on sa mga pwersa sa kaaway (bersikulo 4).
***







Kasulatanhong reperensya: Maghuhukom 6: 1-8: 35
Panggubatan: Walog sa Jezreel
Magkaaway nga mga pwersa: Si Gideon ug 300 ka tawo batok sa mga Midianhon ug
mga Amalekanhon.
Hinungdan sa gira: Tungod kay ang Israel nakasala, ang Dios nagtugyan kanila sa
pagkaulipon sa nasud sa Midian sulod sa pito ka tuig. Sa dihang ang Israel naghinul
sol ug mituaw sa Ginoo, iyang gipadala si Gideon aron sa pagluwas kanila.
Mga estratihiya:
1. Pamati sa pasidaan ... Ang sala moresulta sa pagkaulipon: Ang sala sa Israel nagpa
wala sa iyang gahum sa atubangan sa iyang mga kaaway (6: 1-5). Ang sala nagda
la kaninyo ngadto sa espirituhanong pagkaulipon ni Satanas.
2. Ang pagpasig-uli naggikan sa Dios: Ang pagdaugdaug sa mga Midianhon nagdala
sa Israel sa dapit diin sila sa katapusan nangita sa Dios alang sa kaluwasan (6: 68). Sa dihang kamo nabihag sa kaaway pinaagi sa inyong kaugalingong sala, ang
Dios mao ang inyong bugtong paglaum sa pagpasig-uli.
3. Pag-inusara uban sa Dios: Si Gideon nag-inusara sa dihang gisugo siya sa paglu
was sa Israel (6: 11-14). Ang maisog nga mga lider sa espirituhanong pakiggubat
kinahanglan nga mag-inusara uban sa Dios. Kung kamo motabang sa uban pinaagi
sa paglingkawas nga ministeryo, kini nga estratihiya mahinungdanon.
4. Gon-uba ang mga halaran sa diosdios: Si Gideon nagtumpag ug naglaglag sa mga
halaran ni Baal (6: 25-31). Kamo moguba sa mga salipdanan sa kaaway ug molag
lag sa tanang mga diosdiosan nga mga butang nga nagbarug sa dalan sa hingpit
nga pasalig sa Dios.
5. Pagsul-ob sa Espiritu sa Dios: Ang Espiritu sa Dios miabot kang Gideon aron
paghatag kaniya ug gahum aron matuman ang katuyoan sa Dios (6:34). Ang
pagsul-ob sa gahum pinaagi sa Balaang Espiritu kinahanglan moabot kaninyo
alang sa samang rason. Tan-awa sa Mga Buhat 1: 8.
6. Pangitaa ang mas lawom nga lebel sa pagtoo: Si Gideon nagkinahanglan sa usa ka
balhibo ingon nga usa ka ilhanan nga andam nga mosalig sa Dios (6: 36-40). Ang
ubang mga Kristohanon dili makatoo gawas kung adunay mga paborabling ilha
nan sa natural nga kalibutan. Kamo mangita sa mas lalom nga lebel sa pagtoo nga
nagdala sa Dios sa iyang Pulong bisan kung ang mga kahimtang sa kinaiyahan
supak. Tan-awa sa Mga Buhat 27: 20-25.
7. Ayaw pagsalig sa kaugalingon: Ang Dios nagpugong sa pagsalig sa kaugalingon
pinaagi sa pagpakunhod sa kasundalohan ngadto sa gamay nga gidaghanon.
364

Ang Dios namuhat sa inyong kinabuhi aron mawagtang ang pagpaningkamot sa
kaugalingon aron kamo makaila nga ang kadaugan nagagikan kaniya.
8. Ayaw pagduhaduha: Bisan pa sa mga kumpirmasyon sa Dios, si Gideon nagduha
duha sa pag-atubang sa kaaway. Siya wala pa makapangulo sa kasundalohan kani
adto ug ang iyang mga tawo walay pagbansay ug walay kasinatian (7: 9,10). Adu
nay mga panahon nga kamo magduhaduha nga mobalhin sa bag-ong direksyon
nga gisulti sa Dios kaninyo. Kamo tingali mobati nga walay kasinatian ug kulang.
Ayaw pagduhaduha ... Ang Dios nagsangkap sa iyang mga gitawag.
9. Itumong ang kahadlok sa kaaway:Ang Dios nagtugot kang Gideon nga makadu
ngog sa kahadlok sa mga Midianhon. Sa pag-ila sa mga kahadlok, ang mga kahu
yang madiskobrehan. Ang Santiago 2:19 nagaingon nga ang mga yawa nagtoo sa
Dios ug nangurog sa kahadlok. Itumong ang kahadlok sa kaaway sa gahum sa
Dios.
***







Kasulatanhong reperensya: Maghuhukom 15
Panggubatan: Lehi
Magkaaway nga mga pwersa: Samson ug ang mga Filistehanon
Hinungdan sa gira: Gisulong ni Samson ang mga Filistehanon sa usa ka butang sa
pamilya. Gibasol sa mga Filistehanon ang pag-ataki sa iyang asawa ug sa iyang
pamilya ug mibalos pinaagi sa paglaglag kanila sa kalayo. Ang panimalos nagpada
yon nga pabalikbalik tali ni Samson ug sa mga Filistehanon.
Mga estratihiya:
1. Hibaloi nga ang Dios nagpaliso sa kapildihan ngadto sa kadaugan: Samtang ang
mga kaaway ni Samson misinggit sa kadaugan, ang Espiritu sa Ginoo midangat
kang Samson ug gibugto niya ang pisi nga nagbugkos kaniya (bersikulo 14). Siya
mikuha sa bukog sa ampapangig sa asno, gisulong ang iyang mga kaaway, ug
gipatay ang usa ka libo ka tawo. Ang daw kapildihan nahimong kadaugan alang sa
kampyon sa Israel (bersikulo 15). Walay gapos sa kapildihan sa kaaway nga dili
mahimong kadaugan sa Dios.
2. Ilha nga ang Dios maoy inyong pagtagana: Human sa pagpaningkamot sa pagpa
tay sa 1,000 ka mga Filistehanon, giuhaw si Samson. Ang iyang huyang nga ka
himtang naghimo kaniya nga tukbonon alang sa uban nga mga Pilistio nga nagti
nguha sa pagpanimalos sa kamatayon sa ilang mga katagilungsod. Sa iyang kagulanan siya mitawag sa Ginoo (bersikulo 18). Ang Dios dili lamang ang atong kusog
sa gubat, siya ang atong tagana.
3. Pagpalagsik sa tubod sa Ginoo: Agi ug tubag sa iyang tawag, ang Dios nagpa
tungha ug tuburan sa tubig. Si Samson miinom, ug siya nalaski (bersikulo 19). Si
Jesus miingon, "Kon adunay tawo nga giuhaw, paaria siya kanako, ug uminom"
(Juan 7:37). Maingon nga ang mga sundalo sa natural nga kalibutan nagkinahang
lan sa mga panahon sa pagpahulay ug pagpalagsik, kita nagkinahanglan sa pagpa
lagsik sa espirituwal. Daghan ang nangita niini nga pagpalagsik pinaagi sa pagli
ngaw-lingaw, mga gikaikagan, ug kalingawan. Ang tinuod nga espirituhanong
pampalagsik naggikan sa "tubod sa Ginoo."
***




Kasulatanhong reperensya: Maghuhukom 20
Panggubatan: Gibea
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Magkaaway nga mga pwersa: Mga Benjaminhon batok sa ubang mga Israelita.
Hinungdan sa gira: Usa ka puyopuyo sa usa ka Levita gilugos ug gipatay sa usa ka
grupo sa mga tawo sa Gibea. Ang Levihanon nagpatawag sa mga anciano sa matag
tribo aron makadungog sa mga sumbong ug maghunahuna sa angay nga aksyon. Ang
tanan gawas sa mga Benjaminhon misugot nga silotan ang mga tawo sa Gibea. Sila
nanalipod kanila.
 Mga estratihiya:
1. Pangayo ug tambag sa Dios: Ang Israel miduol sa Dios nga pabalik-balik sa pag
pangayo ug tambag mahitungod sa mga estratihiya sa gubat (mga bersikulo 18,
23, 26, 28).
2. Pagpadapat ug hiniusang pagdisiplina: Ang ubang mga tribo sa Israel nihangyo sa
tribo ni Benjamin nga itugyan ang mga nakasala aron silotan. Ang Israel gusto nga
motangtang sa dautan gikan sa ilang katilingbanong kinabuhi pinaagi sa pagsilot
sa mga nakasala (bersikulo 13). Ingon nga mga magtotoo kita makigtambayayong
sa Dios sa pagtangtang sa dautan gikan sa atong mga kinabuhi pinaagi sa paghalad
niini nga mga dapit ngadto kaniya.
3. Ayaw paghunong sa pagpakig-away: Sa unang duha ka gira ang mga Israelita napildi sa mga pwersa sa Benjaminhon. Ang mga Israelita nanghilak, nagpuasa, ug
miduol sa atubangan sa Ginoo pag-usab alang sa tambag. Siya miingon nga sila
kinahanglan mobalik sa panggubat ug sila gisaaran sa kadaugan (mga bersikulo
18-28).
***






Kasulatanhong reperensya: I Samuel 4
Panggubatan: Taliwala sa Apek ug Ebenezer
Magkaaway nga mga pwersa: Mga Israelinhon ug mga Filistehanon
Hinungdan sa gira: Ang Israel nakig-away batok sa mga Filistehanon, mga kaaway sa
Dios.
Mga estratihiya:
1. Ayaw pagsalig sa espirituhanong "mga porma": Ang arca sa Ginoo mao ang maki
ta nga simbolo sa presensya sa Dios taliwala sa iyang katawhan (bersikulo 4).
Apan ang mga tawo dili mosalig sa porma. Kinahanglan sila mosalig sa Dios nga
gihulagway niini.
***







Kasulatanhong reperensya: I Samuel 11
Panggubatan: Bezek
Magkaaway nga mga pwersa: Si Nefas nga Amonhanon ug ang mga taga-Jabes uban
ni Saul ug sa mga Israelinhon.
Hinungdan sa gira: Ang mga Ammonhanon miataki sa lungsod sa Jabes-gilead sa
Israel. Si Saul nag-organisar sa kasundalohan ug gipildi sila (bersikulo 11).
Mga estratihiya:
1. Pag-andam alang sa gubat sa pagkabuntag: Si Saul miataki sa mga Amonhanon sa
sayong kabuntagon (bersikulo 11). Dumuol sa atubangan sa Ginoo sa sayong
kabuntagon ug "isul-ob ang tibook hinagiban sa Dios" (Efeso 6: 11-17).
***
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Kasulatanhong reperensya: I Samuel 13-14
Panggubatan: Mikhas
Magkaaway nga mga pwersa: Mga Israelinhon ug mga Filistehanon
Hinungdan sa gira: Gipatay ni Jonathan ang usa ka opisyal sa kasundalohan sa
Pilisteo sa Geba.
Mga estratihiya:
1. Pagmapailubon sa takna sa krisis: Ang kawalay pailub ni Saul nagbili kaniya sa
iyang posisyon nga hari (bersikulo 13). Siya nahadlok samtang iyang nakita ang
iyang kasundalohan nga mikalagiw sa atubangan sa mga Filistehanon. Siya misu
pak sa instruksyon sa Dios nga maghulat. Sa takna sa panagbangi ayaw tugoti ang
kahadlok sa pagpugos kaninyo sa paglihok sa binuang.
2. Ipahinungod ang kabug-aton, dili mga gidaghanon: Ang Israel nakadaug sa mga
gubat nga dili tungod sa gidaghanon, apan uban sa mapahinunguron nga mga tawo
sa kaisog (14: 6).
***








Kasulatanhong reperensya: I Samuel 17
Panggubatan: Walog sa Elah
Magkaaway nga mga pwersa: Mga Israelita (David) ug mga Pilistihanon (Goliat)
Hinungdan sa gira: Ang mga Filistehanon nagtigum aron sa pag-ataki sa Israel. Ang
kasundalohan sa Israel nagtukod ug depensibo nga posisyon sa pikas nga bahin sa
walog. Usa ka higanteng Filistehanon, Goliat, misugyot nga ang gubat mapuypoy sa
usa ka away tali kaniya ug usa ka Israelita nga manggugubat.
Mga estratihiya:
1. Pagbaton ug kalig-on gikan sa nangaging mga kadaugan: Si David nakasinati ug
mga kadaugan sa pagluwas sa iyang mga panon gikan sa mapintas nga mga mana
nap. Siya mipasalig kang Saul nga iyang mapanalipdan ang panon sa Dios gikan
sa Filistehanon (mga bersikulo 24-36). Ang pagtoo nga napalig-on sa nangaging
mga kalisud nagpahigayon sa pagtoo alang sa bag-ong mga krisis.
2. Tan-awa ang mga babag ingon nga kahigayonan sa Dios: Ang matag kalisud sa
pagkatinuod usa ka oportunidad alang sa Dios sa pagpadayag sa iyang gahum
pinaagi kaninyo. Si David nagtan-aw sa higante ingon nga oportunidad inay usa
ka hagit (mga bersikulo 32,45-47).
3. Gamita ang napamatud-an na nga hinagiban: Gibalibaran ni David ang kalibuta
nong hinagiban ni Saul tungod kay wala niya kini magamit sa gira (mga bersikulo
38,39). Ang espirituhanon nga mga gubat dili maaway sa kalibutanong pamaagi.
Sila kinahanglan awayon sa nasulayan ug napamatud-an na nga espirituhanong
hinagiban.
4. Atubanga ang kaaway sa ngalan sa Ginoo: Si Goliat miabot uban ang espada,
bangkaw ug salapang apan giatubang ni David ang higante sa ngalan sa Ginoo
(mga bersikulo 45-47).
5. Hinumdomi nga ang gira iya sa Ginoo: Ang kaaway daw adunay kaayohan, apan
kung ang gira iya sa Ginoo ang kadaugan sigurado. Gipamatud-an ni David nga
ang Ginoo, dili ang gahum sa tawo, maoy magtino sa resulta sa gubat. "... Dili
pinaagi sa kusog, ni pinaagi sa gahum, apan pinaagi sa akong espiritu, miingon si
Jehova sa mga panon." (Zacarias 4: 6)
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6. Dili kamo limitado sa inyong kaugalingong mga abilidad: Ang higante nagtan-aw
kang David sa natural ingon batan-on nga walay kasinatian sa gubat (bersikulo
33). Ang Dios wala motan-aw kanato ingon nga kita, limitado sa atong kaugali
ngong mga kakulangan. Siya nagtan-aw kanato kon unsa ang mahimong kita kung
atong tugotan ang iyang gahum nga modagayday kanato.
7. Isugid ang kadaugan: Gisugid ni David ang nangagi nga mga kadaugan sa Dios ug
gisulti ang mga pulong sa pagtoo sa pagsugid sa mga kadaugan sa umaabot.
8. Ilha ang katuyoan sa espirituhanong pakiggubat: Gipahayag kini ni David sa bersi
kulo 46 ... "Aron ang tibook yuta mahibalo nga adunay usa ka Dios ..."
***












Kasulatanhong reperensya: I Samuel 30
Panggubatan: Duol sa Ziklag
Magkaaway nga mga pwersa: Mga Israelinhon ug mga Amalekanhon
Hinungdan sa gira: Samtang si David ug ang iyang kasundalohan layo sa Ziglag,
gisulong sa mga Amalecita ug gibihag ang ilang mga pamilya ug gisunog ang ciudad.
Mga estratihiya:
1. Ayaw pagpadaug sa kawalay paglaum: Ang mga tawo ni David naguol kaayo nga
naghisgot sila mahitungod sa pagbato kaniya (bersikulo 6), apan si David nagda
sig sa iyang kaugalingon diha sa Ginoo. Sa mga panahon sa kahigawad sa dihang
kamo nag-inusara, dasiga ang inyong kaugalingon diha sa Ginoo. Ayaw pagpada
la sa kawalay paglaum.
2. Angkona ang pagpahiuli sa tanan nga gikuha sa kaaway: Ang kaaway moabot
aron sa pagpatay, pagpangawat, ug paglaglag (bersikulo l). Ang Dios nagsulti
kang David sa paggukod sa kaaway ug pagkuha sa tanan nga gikawat. Ang Dios
gusto nga ipasig-uli nganha kaninyo ang tanan nga gikuha sa kaaway (bersikulo
8,18).
3. Hunahunaa nga ang kadaugan sa usa alang sa tanan: Ang bersikulo 24 naghatag sa
mahinungdanong prinsipyo sa espirituhanong pakiggubat. Kadtong anaa sa mga
nag-una nga mga linya ug kadtong kinsa "nagpabilin uban sa mga butang" parehas
ug bahin sa kadaugan.
***
Kasulatanhong reperensya: II Samuel 5: 1-16
Panggubatan: Jerusalem
Magkaaway nga mga pwersa: Mga Israelita ug mga Jebusita
Hinungdan sa gira: Ang mga Jebuseo nagpuyo sa Jerusalem ug giisip nga ang ilang
salipdanan lig-on kaayo nga kini dili mailog. Si David miilog sa ciudad ug mihimo
niini nga sentro sa nasudnong kinabuhi sa Israel.
Mga estratihiya:
1. Ayaw kahadlok sa pagbiaybiay sa kaaway: Ang mga Jebusihanon nagbiaybiay ni
David nga nag-ingon nga ang ilang salipdanan lig-on kaayo nga kini mahimong
mapanalipdan sa "mga buta ug mga bakol" (bersikulo 6). si David wala mitugot
nini nga pagbugalbugal sa pagbabag kaniya (bersikulo 7). Kon ang kaaway mopa
bati kaninyo nga dili sarang pinaagi sa pagbugalbugal, angkona ang Juan 8:44.
***
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Kasulatanhong reperensya: II Samuel 5: 17-25
Panggubatan: Walog sa Refaim
Magkaaway nga mga pwersa: Mga Israelinhon ug mga Filistehanon
Hinungdan sa gira: Sa dihang nadungog sa mga Pilisteo nga si David gidihogan nga
hari sa Israel, giorganisar nila ang pag-ataki batok kaniya.
Mga estratihiya:
1. Pakig-away nga maasdangon: Si David wala maghulat sa pag-ataki sa kaaway.
Siya milusob batok kanila. Ayaw paghulat nga ang kaaway molusob ug mobihag
kaninyo!
***








Kasulatanhong reperensya: II Samuel 10
Panggubatan: Luna sa Helam
Magkaaway nga mga pwersa: Mga Israelinhon batok sa mga Amonhanon ug mga
Sirianhon
Hinungdan sa gira: Ang hari sa mga Amonita namatay. Si David nagpadala sa iyang
mga sulugoon sa paghupay sa iyang anak ug nagpamatuod sa iyang pagkamauno
ngon. Apan ang bag-ong hari namati sa bakak nga mga pag-akusar ug giinsulto ang
mga Israelita inay nga dawaton ang lihok ni David sa maayong kabubut-on. Siya
nagpakiskis sa katunga sa ilang mga bungot, giputol ang ilang mga sinina, ug gipala
kaw sila sa kaulawan (bersikulo 1-5).
Mga estratihiya:
1. Pagpakigduyog sa gubat: Sa dihang naamguhan sa heneral ni David nga siya nagatubang sa gubat sa duha ka hawanan, gibahin niya ang iyang mga pwersa ug gibu
tang ang iyang igsoong lalaki nga modumala sa katunga sa mga tropa. Bisag naba
hin, kining mga pwersaha nakig-away nga managsama aron mapildi ang kaaway.
Bisan tuod nabahin sa heyograpinkanhon, kultura, o sa denominasyon gikan sa
ubang mga magtotoo, kita magtinabangay sa pakigbatok sa kaaway, dili makigaway sa usag usa.
***







Kasulatanhong reperensya: II Samuel 21: 15-22
Panggubatan: Gob ug Gat
Magkaaway nga mga pwersa: Mga Israelinhon ug mga Filistehanon.
Hinungdan sa gira: Ang mga Filistehanon nagpadayon sa pakiggubat batok sa mga
Israelita. Kini ang laing mubo nga asoy sa nagpadayon nga panagbangi.
Mga estratihiya:
1. Buntoga ang mga higante sa yuta: Daghang mga higanteng Filistehanon ang gipa
matay niini nga mga gira. Kini nga mga higante naghasol sa Israel sulod sa mga
katuigan. Aduna bay pipila ka mga "higante" sa inyong daan nga unod nga nag
padayon sa paghampak kaninyo? Ipadayon ang gubat hangtud ang mga higante
mabuntog.
2. Ilha nga ang Dios naggamit sa nagkalainlain nga mga pamaagi: Sa dihang si David miatubang kang Goliat ug mipildi kaniya sa gahum sa Ginoo uban sa usa ka
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yanong lambuyog ug bato. Niining higayona gigamit sa Dios ang lain nga pama
agi sa pagpildi sa higante (mga bersikulo 16-17). Ayaw limitahi ang Dios pina
sukad sa kung giunsa ninyo pagkakita kaniya nga naglihok kaniadto.
3. Palig-ona ang pagpangulo: Bisan ang dagkong mga lider maluya sa gubat (mga
bersikulo 15-17). Kini dili mao ang panahon sa pagsaway, apan panahon sa pag
suporta kanila.
***






Kasulatanhong reperensya: I Mga Hari 20
Panggubatan: Samaria ug sa ulahi sa Aphek
Magkaaway nga mga pwersa: Si Ahab nga hari sa mga Israelita ug si Ben-hadad nga
hari sa mga Sirianhon
Hinungdan sa gira: Si Ben-hadad, hari sa Siria, nagtigom sa iyang kasundalohan ug
32 ka mga hari uban kaniya aron makiggubat batok sa Samaria.
Mga estratihiya:
1. Hibaloi nga ang kaaway mobalik: Ang manalagna misulti sa hari sa Israel aron
mopalig-on sa iyang kaugalingon tungod kay ang hari sa Siria mobalik batok
kaniya (bersikulo 22). Apan bisan pa dako ang kadaugan, dili kini ang katapusan
sa away. Ang kaaway mobag-o sa iyang paningkamot aron mapildi ang katawhan
sa Dios.
2. Ayaw pagpalimbong sa pag-ulog-ulog: Naulog-ulogan sa pagpasakop sa hari sa
Siria, si Ahab miuyon nga tugotan si Benhadad nga mobiya nga malinawon. Ang
motibo sa pag-ulog-ulog mao ang kaugalingong interes. Kini nagpaingon ngadto
sa garbo, usa ka hakog nga pagbati nga nagbulag gikan sa Dios. Tan-awa ang Mga
Proverbio 16: 8.
3. Paghimo ug tukma nga mga prayoridad: Si Ahab nabalaka sa pagbawi sa iyang
nawala nga mga teritoryo. Ang pahayag "ug ingon nga ang imong sulugoon nagka
puliki dinhi ug didto, siya nawala" (bersikulo 40 nagpadayag nga siya wala mag
hatag ug tukma nga mga prayoridad. Ang kabubut-on sa Dios nagkinahanglan sa
unang dapit.
4. Ayaw pagkompromiso sa kaaway: Sulod sa gahum ni Ahab nga tapuson ang
pakigbisog tali sa Siria ug Israel. Apan uban sa kagawasan ni Benhadad, ang
pakigbisog magpadayon nga adunay makadaut nga mga resulta (bersikulo 42).
***







Kasulatanhong reperensya: II Mga Hari 3
Panggubatan: Moab
Magkaaway nga mga pwersa: Israel ug ang iyang mga kaalyado, Juda ug Edom,
batok sa mga Moabihanon
Hinungdan sa gira: Ang Moab misupak ug midumili sa pagbayad ug buhis ngadto sa
Israel. Si Jehoram mihangyo sa hari sa Juda nga tabangan siya nga makig-away sa
Moab. Sa diha nga sila nagsugod sa pagpakig-away sila miduyog sa hari sa Edom.
Mga estratihiya:
1. Dayega ang Dios alang sa pinadayag: Si Eliseo adunay gipatugtog nga musika
aron mahimo siyang madinawaton sa Pulong sa Ginoo. Samtang ang magdudula,
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mopatugtog ang gahum sa Ginoo modangat kang Eliseo ug siya makadawat sa
pagpadayag sa Dios (mga bersikulo 11-15). Ang pagdayeg usa ka mahinungdanon
nga estratihiya sa pakiggubat. Kini nagdala sa inyong espiritu ngadto sa hustong
tinamdan aron makadawat ug pinadayag gikan sa Dios.
2. Pangandam alang sa kadaugan: Usahay kamo dili makadawat sa kadaugan tungod
kay kamo wala pa mangandam alang niini. Adunay hulaw ug ang mga kasundalo
han sa Israel ug Juda nameligro nga mamatay tungod sa kakulang sa tubig. Si
Eliseo nag-ampo ug milagro. Ug miingon ang Dios, "Himoa nga kining walog
mapuno sa mga kanal." Ang Dios naghimo sa mga kanal nga mapuno sa tubig
(mga bersikulo 16-17). Kamo mangandam sa husto nga paagi kung kamo gusto
nga mahimo nga mga agianan alang sa kinabuhi nga nagadagayday sa Dios.
Usahay kini naglakip sa pagkalot sa pipila ka "hugaw" gikan sa inyong espiritu
hanong kinabuhi!
***







Kasulatanhong reperensya: II Mga Hari 6: 8-23
Panggubatan: Dotan ug Samaria
Magkaaway nga mga pwersa: Israel ug Siria
Hinungdan sa gira: Sa dihang ang Siria nakig-away sa Israel, Si Eliseo nagbutyag
ngadto sa hari sa Israel sa nahimutangan sa kasundalohan sa Siria. Sa dihang nahiba
loan sa hari sa Siria ang nahimo ni Eliseo, nagpadala siyag kasundalohan aron dakpon
siya.
Mga estratihiya:
1. Pag-ampo: Sama sa inyo tingaling namatikdan, ang pag-ampo ngadto sa Dios
balik-balik nga gihimo sa mga gubat sa Daang Tugon. Niini nga asoy, si Eliseo
nag-ampo nga ang mga Sirianhon mabuta (bersikulo 18). Ang pag-ampo usa sa
labing gamhanan nga mga hinagiban sa espirituhanong pakiggubat.
2. Palamboa ang espirituhanong pagsabot: Ang sulugoon ni Eliseo walay nakita
gawas sa natural nga kahimtang. Si Eliseo adunay espirituhanong panan-aw ug
makaingon: "Ayaw kahadlok, kay kadtong kauban nato labaw pa kay niadtong
kinsa uban kanila (Siria)" (bersikulo 16).
3. Tugoti ang gahum sa Dios nga maipadayag: Sa dihang ang mga Sirianhon gibu
taan, gidala sila ni Eliseo ngadto sa hari sa Israel. Siya mihangyo sa hari nga dili
sila laglagon, apan papaulion sila ingon nga usa ka pagpasundayag sa gahum sa
Dios (mga bersikulo 18-23).
***







Kasulatanhong reperensya: II Mga Hari 6: 24-7: 20
Panggubatan: Samaria
Magkaaway nga mga pwersa: Siria ug Israel
Hinungdan sa gira: Si Benhadad ug ang iyang kasundalohan naglibot sa Samaria ug
usa ka makalilisang nga kagutom miresulta sa ciudad. Ang pagkaon mahal kaayo ug
nihit nga ang mga tawo nangaon sa basura ug bisan sa ilang mga anak.
Mga estratihiya:
1. Balhin ngadto sa imposible: Samtang ang upat ka mga sanlahon namalandong sa
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ilang kahimtang, nasayud sila nga ang pinakagrabi nga mahimo sa mga taga-Syria
mao ang pagpatay kanila. Sila mamatay man gihapon kung sila walay buhaton.
Sila nakahukom nga moadto sa imposible nga sitwasyon. Ang Dios naghimo sa
mga Sirianhon nga makadungog sa mga tingog sa nagsingabot nga kasundalohan
nga nakapahimo kanila sa pagkalagiw, nga nagbilin sa ilang mga kabtangan (7: 37). Kung kamo molihok paingon sa imposible, ang Dios molihok alang kaninyo.
2. Ipaambit sa uban nga mga magtotoo: Ang mga sanlahon mipakigbahin sa maayong balita sa kapildihan sa kaaway (7: 8- 10). Kamo adunay responsibilidad nga
ipaambit sa uban ang gibuhat sa Dios alang kaninyo sa mga kahimtang nga dili
mahimo. Pinaagi niini, ang ubang mga magtotoo malig-on.
3. Ayaw pagduhaduha sa labaw sa kinaiyahn nga gahum sa Dios: Ang usa ka pangu
lo wala makadawat sa mga panalangin sa Dios tungod sa pagduhaduha sa gahum
sa Dios (7: 2, 17-20).
***






Kasulatanhong reperensya: II Mga Hari 17
Panggubatan: Samaria
Magkaaway nga mga pwersa: Israel ug Asiria
Hinungdan sa gira: Si Hosea, hari sa Israel, magahatag ug buhis matag tuig ngadto sa
Hari sa Asiria. Ang Israel mihunong pagbayad sa buhis, busa gisulong sila sa Asiria.
Mga estratihiya:
1. Ang pagsimba usa ka yawi sa epektibong pakiggubat: Ang Israel mihunong sa pag
simba sa Dios ug iyang gitugyan sila ngadto sa kamot sa Asiria. Ang pagsimba
mao ang pinakataas nga porma sa espirituhanong pakiggubat (tan-awa sa Job l ug
2). Kon kamo mapakyas sa pagsimba, sa dili madugay kamo mabihag sa kaaway.
***







Kasulatanhong reperensya: II Mga Hari 19
Panggubatan: Jerusalem
Magkaaway nga mga pwersa: Asiria ug Israel
Hinungdan sa gira: Ang hari sa Israel, si Ezekias, misalig sa Dios ug misulay sa
pagguba sa diosdiosan. Aron makasiguro nga luwas ang iyang gingharian siya
nagbayad ug buhis sa hari sa Asiria. Unya siya nakadawat ug panghulga nga sulat.
Mga estratihiya:
1. Ayaw kahadlok sa mga hulga sa kaaway: Si Ezekias midala sa mga hulga sa kaaway ngadto sa Ginoo. Ang Dios nagsulti kaniya nga dili kinahanglan mahadlok,
kay ang kaaway pagakuhaon gikan sa yuta. Ingon nga gipildi sa Dios ang Asiria,
iyang gipildi si Satanas. Dili kamo angay mahadlok sa iyang mga hulga.
***





Kasulatanhong reperensya: II Mga Hari 24: 1-25: 30
Panggubatan: Jerusalem
Magkaaway nga mga pwersa: Juda ug Babilonia
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Hinungdan sa gira: Ang Juda nagbuhat ug dautan sa makadaghang higayon sa pananaw sa Ginoo. Sa katapusan gitugotan sa Dios ang katawhan nga mabihag sa mga taga
Babilonia kinsa mao ang dominanteng gahum sa kalibutan. Ang Jerusalem nasunog
ug ang mga paril nalumpag.
Mga estratihiya:
1. Sabta nga ang sala moresulta sa pagkabihag: Ang katawhan sa Dios gibihag sa
kaaway tungod kay gitugotan nila ang gibalikbalik, wala masugid nga sala sa
ilang mga kinabuhi. Inay nga gamiton sa Dios sa pagpildi sa kaaway, sila gibihag
sa ilang mga kaaway.
***













Kasulatanhong reperensya: I Cronicas 14: 8-17
Panggubatan: Walog sa Refaim ug Baal-perasim
Magkaaway nga mga pwersa: Mga Israelinhon ug mga Filistehanon
Hinungdan sa gira: Sa dihang si David nahimong hari sa nagkahiusang Israel, usa
siya ka hulga nga dili mabaliwala sa mga Filistehanon. Sila dihadiha milunsad ug
pagsulong batok kaniya.
Mga estratihiya:
1. Hupti ang mga kadaugan: Si David ug ang iyang kasundalohan nakadaug sa unang
gubat, apan kini dili mahukmanon tungod kay sila wala makapanag-iya sa hingpit
sa yuta (mga bersikulo 9-13). Sa ikaduhang gubat, ang Dios mihatag sa Israel sa
usa ka mahukmanon nga kadaugan. Sila mipugos sa mga Filistehanon sa pagga
was gikan sa teritoryo sa Israel (mga bersikulo 13-17).
2. Paghulat sa tukma nga panimpo: Ang panimpo usa ka yawi sa epektibo nga pakig
gubat. Si David naghulat hangtud nga siya nahibalo nga ang Dios nag-una kaniya
sumala sa gisaad (mga bersikulo 14-16). Daghang mga gira ang napildi ug nadaug
pinasikad niini nga prinsipyo sa hustong panimpo.
***
Kasulatanhong reperensya: II Mga Cronicas 12
Panggubatan: Jerusalem
Magkaaway nga mga pwersa: Ehipto ug mga kaalyado batok kang Rehoboam, hari
sa Juda
Hinungdan sa gira: Si Rehoboam wala magmatinud-anon sa Dios ug midangop sa
makasasala nga binuhatan sa mga Canaanhon. Ang pagsulong ni Sisak, hari sa Egip
to, gitugutan ingon nga paghukom gikan sa Dios.
Mga estratihiya:
1. Pangandam sa espirituwal; Ang espirituhanong pagpangandam gikinahanglan
alang sa kadaugan: Si Rehoboam nagbuhat ug dautan tungod kay "wala niya
giandam ang iyang kasingkasing sa pagpangita sa Ginoo" (bersikulo 14). Anda
ma ang inyong kasingkasing sa pagpangita sa Ginoo sa dili pa mosulod sa
panggubatan.
2. Pagpaubos sa inyong kaugalingon: Sa dihang si Rehoboam nagpaubos sa iyang
kaugalingon, ang Dios mihatag kaniya sa "pipila ka kaluwasan". Siya wala motu
got nga siya hingpit nga malaglag (bersikulo 5-7).
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3. Pagsakop sa pag-alagad sa Dios: Bisan tuod ang Dios mopasaylo, adunay mga
sangputanan sa pagsupak (bersikulo 8). Kung itandi sa serbisyo nga gipangayo sa
kalibutan, mas maayo nga magpasakop sa Dios. Tan-awa sa Mateo 11: 28-30.
***






Kasulatanhong reperensya: II Mga Cronicas 18
Panggubatan: Ramot-gilead
Magkaaway nga mga pwersa: Mga Sirianhon batok kang Ahab nga hari sa Israel ug
kang Josapat nga hari sa Juda
Hinungdan sa gira: Si Josapat nakig-alyansa ni Ahab ug sila nakig-away sa mga
Sirianhon.
Mga estratihiya:
1. Ayaw paghimo'g dili balaan nga mga kaalyansa: Human sa 65 ka tuig nga panag
sumpaki tali sa Israel ug Juda, si Josapat nakig-alyansa kang Ahab. Kini naglakip
sa kaminyoon sa iyang anak nga lalaki ngadto sa anak nga babaye ni Ahab.
Kining dili balaan nga pakig-alyansa nahimong malaglagon alang kang Josapat
mismo ingon man sa Juda tungod kay kini nagdala sa kadautan sa paganismo. Ang
mga pakig-alyansa sa dautan dili makahatag ug positibo nga espirituhanong mga
resulta.
2. Gamita ang pag-ila sa pagpili sa tambag: Sa wala pa moadto sa gubat, gipatawag
ni Ahab ang iyang mga propeta sa pagdala sa pulong gikan sa Dios. Apan kining
mga propesyonal nga mga propeta mas interesado sa pagsulti kon unsa ang gusto
ni Ahab nga madungog. Si Josapat namugos nga tawgon nila ang usa ka propeta
nga wala magsalig kang Ahab alang sa pagkaon. Si Ahab nagpatawag kang
Micaiah kansang tagna gikan sa Ginoo (bersikulo 1-16). Ang pag-ila kinahanglan
gamiton sa pagpangita sa espirituhanong tambag. Ang kadaghanan nga nagkahi
usa dili kanunay nga pagpamatuod sa kabubut-on sa Dios.
***







Kasulatanhong reperensya: II Cronicas 20
Panggubatan: Walog sa Beraca
Magkaaway nga mga pwersa: Mga tawo sa Moab, Ammon, ug Bukid sa Seir batok
kang Josapat nga hari sa Juda
Hinungdan sa gira: Ubay-ubay nga mga nasud ang miapil sa panagkunsabo batok sa
Juda.
Mga estratihiya:
1. Gamita ang estratihiya sa pagpuasa: si Josapat nagmantala nga magpuasa ang
tibook Juda (bersikulo 3). Ang Dios nagdumala kaninyo basi sa inyong relasyon
ngadto Kaniya. Ang pagpuasa wala magpa-usab sa Dios, kini nag-usab kaninyo.
Kini nag-usab sa inyong relasyon kaniya nga nakaapekto sa iyang tubag kaninyo.
Tan-awa ang Jonas kapitulo 3.
2. Itumong ang inyong mga mata sa Ginoo: si Josapat nag-ampo, "Wala kami masa
yud kon unsay buhaton, apan ang among mga mata anaa kanimo" (bersikulo 12).
3. Hinumdomi nga mas maayo ang pagsalig kay sa pagsulay: Ang tubag sa Dios mi
dangat kang Josapat, "Ang gubat dili inyo, kondili sa Dios" (bersikulo 15). Kung
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ang Dios lamang ang makahimo kung unsa ang gikinahanglan, mas maayo ang
pagsalig kay sa pagsulay sa pagpaningkamot sa kaugalingon.
4. Magkalipay sa taliwala sa gira. Ang mga mag-aawit gitudlo nga moawit samtang
sila nanggawas sa atubangan sa kasundalohan sa Dios. Ang Dios nagbanhig sa
kaaway ug napildi sila.
***






Kasulatanhong reperensya: II Mga Cronicas 25: 5-16
Panggubatan: Walog sa Asin
Magkaaway nga mga pwersa: Ang mga Edomita ug si Amazias nga hari sa Juda
Hinungdan sa gira: Si Amazias nakiggubat sa Gentil nga nasud sa Edom.
Mga estratihiya:
1. Pagsunod sa tambag sa Dios: Sa paningkamot nga mapalig-on ang iyang kaugali
ngon nga mga pwersa, gisuholan si Amazias ang mga mersenaryo gikan sa Israel.
Kini wala makapahimuot sa Dios nga nagsulti pinaagi sa usa ka propeta aron papa
ulion ang Israel o kaha mapildi. Si Amazias misunod niining diosnong tambag ug
ang kadaugan naiya.
2. Laglaga ang tanang diosdios: Si Amazias nagsugod pagsimba sa mga diosdios sa
Edom (bersikulo 14). Ang epektibo nga espirituhanong pakiggubat molaglag sa
tanan nga mga diosdios sa inyong kinabuhi, bisan kini sa bato o kahoy o materyal
nga mga kabtangan.
***







Kasulatanhong reperensya: II Cronicas 25: 17-24
Panggubatan: Betshemesh sa Juda
Magkaaway nga mga pwersa: Si Joas nga hari sa Israel, batok kang Amazias nga hari
sa Juda
Hinungdan sa gira: Ang garbo sa kalampusan sa pagkapildi sa Edom mao ang nagda
la kang Amazias nga mohagit sa Israel nga makig-away.
Mga estratihiya:
1. Ang garbo moresulta sa kapildihan: Si Amazias napuno sa garbo tungod sa kanhi
nga kadaugan. Kini misangpot sa paghagit sa Israel (mga bersikulo 17-19). Tanawa ang Mga Proverbio 16: 5.
***







Kasulatanhong reperensya: II Mga Cronicas 28
Panggubatan: Jerusalem
Magkaaway nga mga pwersa: Juda batok sa misulong nga mga pwersa sa Siria,
Israel, Edom, Pilistia, ug Asiria
Hinungdan sa gira: Ang Juda gisulong sa Siria, Israel, Edom, Pilistia, ug Asiria.
Mga estratihiya:
1. Ang kadautan sa kalibutan nagdala sa espirituhanon nga kalaglagan: si Ahaz
nagsimba sa mga langyaw nga dios nga naghunahuna nga sila molig-on kani
ya. Hinonoa, kini ang iyang pagkalaglag (bersikulo 23). Ang makadaut nga mga
impluwensya sa kalibutan moresulta sa pagkadautan sa espirituhanon.
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2. Bisan ang maisog nga mga lalaki mahulog kon sila mobiya sa Dios: Tan-awa ang
bersikulo 6.
***






Kasulatanhong reperensya: II Mga Cronicas 32: 1-23 & II Mga Hari 19
Panggubatan: Jerusalem
Magkaaway nga mga pwersa: Si Senakerib nga hari sa Asiria ug si Ezekias nga hari
sa Juda
Hinungdan sa gira: Ang hari sa Asiria misulong sa Juda ug gilibotan ang kinutaang
mga ciudad.
Mga estratihiya:
1. Putla ang linya sa suplay sa kaaway: Ang mga estratihiya ni Ezekias mao ang
pagputol sa suplay sa tubig sa Asiria ug pagtukod sa mga paril sa ciudad (mga
bersikulo 3,5). Ang pagbahin sa Lawas ni Kristo usa sa mga nag-unang linya sa
suplay sa kaaway. Kita nagsangkap ni Satanas sa dihang gihatagan nato siya ug
mga bala batok sa ubang mga magtotoo pinaagi sa sayop nga paggamit sa dila.
Imbis nga manaway ug manglibak mahitungod sa mga isigkamagtotoo, kita
mosulti ug mga salipdanan sa palibot nila.
***







Kasulatanhong reperensya: II Cronicas 35: 20-24
Panggubatan: Walog sa Megiddo
Magkaaway nga mga pwersa: Si Neco, hari sa Ehipto, ug si Josias nga hari sa Juda
Hinungdan sa gira: Ang Ehipto buot moagi sa Palestina aron makig-away kang
Nabucodonosor, hari sa Babelonia. Sila wala tugoti ni Josias nga makaagi.
Mga estratihiya:
1. Isalikway ang panglimbong: Si Josias nagtakuban sa iyang kaugalingon sa dihang
siya miadto sa panggubatan, nanghinaut nga panalipdan gikan sa kapalaran nga
gipamulong sa "mga pulong ni Neko gikan sa baba sa Dios" (bersikulo 22). Ang
pagpanglimbong dili epektibo sa espirituhanong pakiggubat, ingon nga si Satanas
mao ang batid nga maglilimbong.
2. Paminaw sa dihang ang Dios makigsulti: Si Josias kaniadto adunay hustong rela
syon uban sa Dios. Ang mga buhat sa iyang pagkamaayo makita sa bersikulo 26.
Siya nakaila sa tingog sa Dios, apan niini nga hitabo siya wala maminaw sa
dihang ang Dios misulti.
***

Karon inyo nang bahin ...
Pagsugod sa paghupot sa inyong kaugalingon nga rekord sa kasaysayan mahitungod sa espi
rituhanong mga gira nga inyong gipakigbatokan. Isulat kon unsay gikabalak-an sa gira, ang
hinungdan sa gira, mga estratihiya nga gigamit ni Satanas sa pagsulong, ug pagbatok sa mga
estratihiya nga inyong gigamit alang sa kadaugan.
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MGA TUBAG SA MGA INSPEKSYON
KAPITULO 1 :
1. Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga punoan,
batok sa mga kagamhanan, batok sa mga magbubuot niining mangit ngit nga kalibutan,
batok sa mga kagamhanan sa espirituhanong kadautan diha sa langitnon nga mga
dapit. (Efeso 6:12)
2. Ang dako nga pagbahin sa tanang mga butang ngadto sa bisan hain sa natural o espiritu
hanon. Tan-awa ang I Corinto 15: 44-49.
3. Ang Gingharian ni Satanas ug ang Gingharian sa Dios.
4. Satanas, mga demonyo, kalibutan, unod.
5. Dios nga Amahan, Jesu-Kristo, Espiritu Santo, ug mga manolonda.
6. Ang pulong nga "hari" nagkahulogan nga ang labaw nga magmamando sa usa ka
teritoryo o katawhan.
7.

Ang gingharian mao ang teritoryo ug mga tawo nga gimandoan sa hari.

8.

Ang espirituhanon nga pakiggubat mao ang pagsusi ug aktibong partisipasyon sa dili
makita nga espirituhanong gubat. Kini naglakip sa pagtuon sa mga nagakasumpaki nga
pwersa sa maayo ug dautan, mga estratihiya ni Satanas, ug espirituhanong estratihiya sa
pagbuntog sa kaaway. Ang espirituhanong pakiggubat nag-uswag labaw pa sa pag-ana
lisar ngadto sa aktibo nga pag-apil pinaagi sa paggamit niini nga mga estratihiya sa
kinabuhi ug pangalagad.

9. Ang rason sa likod niining dakong espirituhanong panagbangi mao nga si Satanas gusto
nga mahimong labaw nga magmamando. Siya nagalunsad sa mapintas nga gira alang sa
kasingkasing, hunahuna, kalag, ug espiritu sa tawo. Ang iyang mga estratihiya gitumong
sa Dios, sa iyang plano, ug sa iyang katawhan.
10. Kita moila nga ang tanan nga mga gira sa kinabuhi, pisikal man, espirituhanon, emosyonal, pangisip, pinansyal, o uban sa tawhanong mga personalidad mga panggawas nga
pagpadayag sa espirituhanon nga hinungdan. Bisan pa sa natural nga kalibutan sila daw
mahitabo pinaagi sa mga sirkumstansya sa kinabuhi, ang sukaranan niining natural nga
mga gubat anaa sa espirituhanong kalibutan.
KAPITULO 2 :
1. Wala ako mianhi aron sa pagtawag sa mga matarung, kondili sa mga makasasala sa
paghinulsol. (Lucas 5:32)
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2. Ang paghinulsol mao ang "pangsulod nga desisyon o pagbag-o sa panghunahuna nga
miresulta sa panggawas nga buhat sa pagtalikod gikan sa sala ngadto sa Dios ug
pagkamatarung."
3. Ribyuha ang panaghisgot niini nga hilisgutan sa Kapitulo 2.
4. Sa diha nga kamo mangayo ug pasaylo sa mga sala kamo makasinati sa "pagkaka
big." Ang pagkakabig nagpasabot sa "pagtalikod." Kung kini gigamit nga may
kalabutan sa Bibliyanhong paghinulsol, kini nagpasabot nga "motalikod gikan sa
sayop nga dalan ngadto sa matarung nga dalan." Kamo mibiya sa Gingharian ni
Satanas ug miapil sa Gingharian sa Dios.
5. Ribyuha ang panaghisgot niini nga hilisgutan sa Kapitulo 2.
6. Sa dihang kamo maghinulsol sa sala ug mohimo sa desisyon nga motalikod gikan sa
inyong makasasala nga mga paagi kini nagtukod ug matarung nga relasyon uban sa
Dios. Kining matarung nga relasyon o matarung nga pagbarug sa atubangan sa Dios
gitawag nga "pagkamatarung."
7. Sa diha nga kamo gipakamatarung pinaagi sa paghinulsol ug pagkakabig, kamo
"naluwas" gikan sa kinabuhi sa sala ingon man gikan sa mga silot sa sala. Kini ang
buot ipasabot sa "maluwas" ug mao ang gihisgutan sa Biblia sa dihang gigamit ang
pulong nga "kaluwasan".
8. Sa diha nga ang batan-ong lalaki nakaamgo sa iyang makasasala nga kondisyon siya
mihukom nga moadto sa iyang amahan ug maghinulsol sa iyang sala. Kini usa ka
panig-ingnan sa paghinulsol, sulodnon nga desisyon diin kini moresulta sa panggawas
nga aksyon. Siya dayon mitindog ug mibiya sa karaang kinabuhi ug miadto sa iyang
amahan aron magsugod ug bag-ong kinabuhi. Kini ang pagkakabig.
KAPITULO 3 :
1. Magpatalinghug ka, Oh Israel: Si Jehova nga atong Dios, maoy usa lamang nga
Jehova; (Deuteronomio 6: 4)
2. Dios nga Amahan, Jesu-Kristo, Espiritu Santo, ug mga manolonda.
3. Dios nga Amahan; Dios nga Anak, si Jesu-Kristo; Ang Dios Espiritu Santo.
4. Ang Dios nga Amahan mao ang kumandante sa espirituhanong mga pwersa sa maayo
nga nakigbatok sa espirituhanong pwersa sa dautan. Kini ang iyang espesyal nga gim
buhaton sa gingharian sa espirituhanong pakiggubat.
5. Ang mga gimbuhaton ni Jesu-Kristo may kalambigitan sa espirituhanong pakiggubat
mao ang mosunod: Pagtubos sa katawhan gikan sa sala: Kini pinaagi sa kamatayon ni
Jesu-Kristo nga kita napahigawas gikan sa pagkaulipon sa sala diin ang kaaway militag kanato. Awtoridad batok sa pwersa sa dautan: Ang kamatayon ni Jesus wala lamang nagpagawas sa katawhan gikan sa sala, kini miresulta sa kadaugan ibabaw sa
378

mga pwersa sa dautan Tungod niini, kamo adunay awtoridad ibabaw sa kaaway.
Paglaglag sa mga buhat sa Yawa: Kini usa sa mga nag-unang katuyoan sa iyang paganhi sa yuta sa tawhanong porma. Pagpangamuyo alang sa mga magtotoo: Sa Langit
si Jesus anaa sa tuo nga kamot sa Dios Amahan nga nagpataliwala alang sa mga
magtotoo nga nakigbahin sa espirituhanong pakiggubat.
6. Ang Espiritu Santo naggiya sa pakiggubat sa magtotoo. Siya nagpadayag sa espiritu
hanong mga butang nga dili mailhan sa natural nga paagi. Ang Espiritu Santo nagsulti
sa kabubut-on ug mga pulong sa Dios kanato. Siya usab nangamuyo alang sa magto
too nga nakigbahin sa espirituhanong mga gubat. Siya mihatag sa mga magtotoo ug
espirituhanong gahum pinaagi sa bautismo sa Balaang Espiritu ug nagsangkap kaniya
sa espirituhanong mga gasa ug bunga.
7. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

h
d
b
g
l
I

7. c
8. a
9. f
10. e
11. j
12. k

8. Ang Ginoo sa mga Panon.
KAPITULO 4 :
1. Ang manolonda ni Jehova magapahaluna sa paglibot sa mga nangahadlok kaniya, ug
magaluwas kanila. (Salmo 34: 7)
2. Langit ug yuta.
3. Sila gilalang sa Dios.
4. Pagtuon sa nagkalainlain nga mga ministeryo sa mga manolonda nga gihisgutan niini
nga kapitulo.
5. Pagtuon sa mga kinaiya sa mga manolonda nga gilista dinhi niini nga kapitulo.
6. Mga Hebreohanon 1:14.
7. Tinuod. Tan-awa sa Colosas 2:18 ug Pinadayag 22: 8-9
8. Bakak. Tan-awa ang Galacia 1: 8
9. Pinili nga mga manoonda
Mga mensahero
Mga Querubim
Buhing mga binuhat
Serafin
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10. Maayo ug dautan.
11. Mga Taga Colosas 1:16
KAPITULO 5 :
1. Magbuotan kamo, ug managtukaw kamo: ang inyong kaaway, ang yawa ingon sa usa
ka nagangulub nga leon, nagalibot-libot sa pagpangita ug tukbonon.
(I Pedro 5: 8)
2. Si Satanas sa sinugdan gibuhat ingon nga usa ka anghel sa Dios.
3. Sa iyang kanhing posisyon, si Satanas usa ka anghel nga ginganlan ug Lucifer,
dinihogan nga Querubim.
4. Si Satanas nahulog sa iyang posisyon tungod sa garbo ug rebelyon nga gipahayag sa
termino sa lima ka mga pahayag sa "Ako mahimong."
5. Tan-awa ang mga resulta nga gilista sa Kapitulo 5.
6. Ang hawanan sa kalihokan ni Satanas mao ang langit ug yuta.
7. Ang kinatibuk-ang mga kalihokan ni Satanas kanunay gitumong batok sa Dios, sa
iyang plano, ug sa iyang katawhan; ilang pagsimba, ang Pulong, ilang buluhaton, ug
paglakaw.
8. Tun-i ang listahan nga gihatag sa Kapitulo 5.
KAPITULO 6 :
1. Karon ang Espiritu nagasulti sa dayag, nga sa mga umaabot nga panahon, ang uban
mangahulog gikan sa pagtoo, nga nagapatalinghug sa mga limbongan nga espiritu,
ug sa mga pagtulon-an sa mga yawa; (I Timoteo 4: 1)
2. Gilalang sila sa Dios.
3. Ang ilang hawanan sa kalihokan dinhi sa yuta.
4. Sama ni Satanas, ang ilang mga kalihokan gitumong batok sa Dios, sa iyang plano,
ug sa iyang katawhan.
5. Tan-awa ang listahan sa mga hiyas nga gilista sa Kapitulo 6.
6. Tan-awa ang panaghisgot sa Kapitulo 6.
7. Sila kaniadto mga anghel sa Langit.
8. Sila miapil sa pagrebelde ni Satanas ug ingon nga sangputanan gitambog sila langit.
Sila dili na maayong espirituhanong mga binuhat (mga anghel) apan nahimo nga
dautan (mga demonyo).
9. Tan-awa ang panaghisgot niini nga hilisgutan sa Kapitulo 6.
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KAPITULO 7 :
1. Dili ninyo higugmaon ang kalibutan, bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan.
Kong ang uban mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya.
Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa mga
mata ug ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili iya sa Amahan kondili sa kalibutan.
(I Juan 2: 15-16)
2. Ang pulong nga "unod" nga gigamit niini nga leksyon nagtumong sa makasasala nga
kinaiya nga anaa sa tanan nga mga tawo nga adunay pagsupak ug pagrebelde sa Dios.
3. Ang pulong nga "kalibutan" nga gigamit niini nga pagtulon-an nagpasabot sa karon
nga kahimtang sa kalibutanong sistema nga supak sa Dios.
4. Satanas.
5. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 7.
6. Sala.
7. Ang kalibutan nagdumot sa mga magtotoo.
8. Ang pangibog usa ka kusganon nga tinguha, kalagnon nga mga pagbati, ang natural
nga kalagmitan sa tawo ngadto sa dautan. Ang pagpangibog sa dautang mga butang
nga makapahimuot sa atong unodnong kinaiyahan mao ang "pangibog sa unod."
9. Si Satanas naggamit sa palibot sa kalibutan aron sa pag-awhag sa mga igbalati ug
makahimo sa dautang tinguha o pangibog sa unod.
10. Ang pangibog mosangpot sa tintasyon, ang tintasyon mosangpot sa sala, ug ang sala
modala ngadto sa kamatayon.
11. Galacia 5: 19-21
KAPITULO 8 :
1. Magbuotan kamo, managtukaw kamo; tungod kay ang inyong kaaway, ang Yawa,
ingon sa usa ka nagangulub nga leon, nagalibot-libot sa pagpangita ug tukbonon.
Nga suklan ninyo, sa kalig-on sa inyong pagtoo, sa hingbaloan ninyo nga ang mao
usab nga mga pag-antus nangatuman diha sa inyong mga igsoon nga ania sa kali
butan. (I Pedro 5: 8-9)
2. Basaha ang panaghisgot niini nga hilisgutan sa Kapitulo 8.
3. Basaha ang panaghisgot niini nga hilisgutan sa Kapitulo 8.
4. Basaha ang panaghisgot niini nga hilisgutan sa Kapitulo 8.
5. Basaha ang panaghisgot niini nga hilisgutan sa Kapitulo 8.
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KAPITULO 9 :
1. Ang nagabuhat sa sala, iya sa yawa; kay ang Yawa nagapakasala sukad pa sa sinug
dan. Tungod niini nga katuyoan gipadayag ang Anak sa Dios, aron iyang malaglag
ang mga buhat sa yawa. (I Juan 3: 8)
2. Tan-awa ang panaghisgot niini nga hilisgutan sa Kapitulo 9.
3. Sa paglaglag sa mga buhat sa Yawa.
4. Ang Pulong sa Dios, gahum ug awtoridad, pag-ampo, pagpuasa, mga yawi sa
gingharian, ug ang ngalan ni Jesus.
KAPITULO 10 :
1. Ayaw paghatag ug luna sa Yawa. (Efeso 4:27)
2. Ang mapanalipdanong pakiggubat mao ang panagsangka nga gipanalipdan ang teri
toryo. Usa kini ka pakiggubat nga nagahulat sa kaaway sa pagsulong, unya gitigom
ang mga pwersa niini sa pagdepensa. Kini nga matang sa pakiggubat wala mosulong
sa teritoryo sa kaaway. Kini nanalipod sa teritoryo nga naangkon na.
3. Ang maasdangong pakiggubat usa ka agresibong pakiggubat. Kini dili usa ka pakig
gubat sa paghulat ug pagtubag sama sa mapanalipdanong estratihiya sa militar. Kini
usa ka pakiggubat nga nag-una sa pag-ataki. Ang kaaway naila, ang iyang estratihiya
nasabtan, ug ang mga pag-asdang batok kaniya gihimo sa espirituhanong kalibutan.
4. Diha sa parehong maasdangon ug mapanalipdanong pakiggubat, ang personal nga
aksyon kinahanglan nga himoon sa magtotoo.
5. Tan-awa ang panaghisgot niini nga hilisgutan sa Kapitulo 10.
6. Tan-awa ang panaghisgot niini nga hilisgutan sa Kapitulo 10.
KAPITULO 11 :
1. Isul-ob ang tibook hinagiban sa Dios, aron kamo makabarug batok sa mga malipatlipatong kaugdahan sa yawa. (Efeso 6:11)
2. Tan-awa ang panaghisgot niini nga hilisgutan sa Kapitulo 11.
3. Mga Taga-Efeso 6: 13-17.
4. Tan-awa ang panaghisgot bahin sa espirituhanong hinagiban sa Kapitulo 11.
KAPITULO 12 :
1. Gibuksan ni Jehova ang iyang tipiganan sa mga hinagiban, ug gipagula ang mga hina
giban sa iyang kapungot: kay kini ang Ginoo, si Jehova sa mga panon…
(Jeremias 50: 25a)
2. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot niini nga hilisgutan sa Kapitulo 12.
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KAPITULO 13 :
1. Kini nga sugo, anak ko nga Timoteo, ginatugyan ko kanimo, sumala sa mga tagna nga
nagtultol sa dalan kanimo, aron tungod kanila magapakig-away ka sa maayong pagaway; (I Timoteo 1:18)
2. Ang natural nga mga prinsipyo gigamit aron ipasabot kung unsa ang nahitabo sa espi
rituhanong kalibutan. Atong masabtan kung unsay atong nakita sa natural nga kalibu
tan. Kung ang mga kaparehas gitandi tali sa usa ka butang sa natural nga kalibutan ug
sa espirituhanong kalibutan, atong masabtan ang espirituhanon tungod sa natural. Ang
Dios migamit sa natural nga panig-ingnan sa pakiggubat tungod kay adunay daghang
mga natural nga prinsipyo sa pakiggubat nga magamit sa espirituhanon nga kalibutan.
3. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 13.
KAPITULO 14 :
1. Sa hingbaloan kini, nga ang atong daan nga pagkatawo gilansang sa krus uban kaniya,
aron ang lawas sa sala pagalaglagon, aron kita dili maulipon sa sala. Kay ang namatay
gipakamatarung gikan sa sala. (Roma 6: 6-7)
2. Ang mga estratihiya mao ang siyensiya sa pagporma ug pagpatuman sa mga kaliho
kan sa kasundalohan. Kini ang pamaagi o plano nga mosangpot sa kadaugan.
3. Ang pulong nga "pangontra" nagpasabot sa paglihok nga supak sa, pagpugong, pag
pildi, o pagpakyas. Ang pangontra nga mga estratihiya mao ang organisadong plano
ug pamaagi nga supak kang Satanas. Kini gidisenyo aron mapugngan, mapildi, ug
mapakyas siya sa iyang pag-ataki sa espirituhanong kalibutan.
4. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 14.
5. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 14.
KAPITULO 15 :
1. Kay bisan kami nagakinabuhi sulod sa unod, wala kami makiggubat sumala sa unod.
Kay ang mga hinagiban sa among pakiggubat, dili mga lawasnon, kondili mga gamha
nan sa atubangan sa Dios sa paglumpag sa mga kuta;
Nga nagalumpag sa mga hunahuna, ug sa tagsatagsa ka butang nga gibayaw batok sa
pag-ila sa Dios; ug sa pagbihag sa tanan nga hunahuna ngadto sa pagkamasinulondon
kang Kristo; (II Corinto 10: 3-5)
2. Diha sa hunahuna.
3. Sila ang nagdilaab nga mga udyong sa dautan. Ang kaaway nagpadayon sa paglabay
sa "nagdilaab nga mga udyong" diha kanato sa espirituhanong kalibutan. Kadaghanan
niini nga "mga udyong" gitumong sa hunahuna.
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4. Itandi ang inyong tubag sa panaghisgot sa Kapitulo 15.
5. Itandi ang inyong tubag sa panaghisgot sa Kapitulo 15.
KAPITULO 16 :
1. Apan walay bisan kinsa nga arang makabuntog sa dila; kini dili mapugngan nga
dautan, puno sa makamatay nga hilo. (Santiago 3: 8)
2. Dila.
3. Itandi ang inyong katingbanan sa diskusyon bahin niini nga hilisgutan sa Kapitulo 16.
4. Itandi ang inyong katingbanan sa diskusyon bahin niini nga hilisgutan sa Kapitulo 16.

KAPITULO 17 :
1. Unya mitubag ako kanila, ug miingon kanila: Ang Dios sa langit, siya ang magapauswag kanamo; Busa kami nga iyang mga alagad motindog ug magatukod: Apan kamo
walay bahin, ni may katungod, ni may handumanan, dinhi sa Jerusalem.
(Nehemias 2:20)
2. Itandi ang inyong tubag sa listahan nga gihatag sa Kapitulo 17. Ang inyong espiritu
hanong mga paril gipunting ni Satanas aron malaglag nga naglakip sa:
-Mga paril sa kaluwasan, mga ganghaan sa pagdayeg
-Ang buhat sa krus sa inyong kinabuhi
-Mga Kristohanong pamatuod
-Ang daan nga kinaiyahan nga nausab ngadto sa bag-ong kinaiyahan
-Ang pag-antus ug pagsulay
-Pagwagtang sa mga buhat sa unod
-Ang buhat sa Balaang Espiritu
-Ang Pulong sa Dios
-Espirituhanong pakiggubat
-Ang paglaum sa pagbalik ni Jesus
-Pagsusi sa kaugalingon
3. Sala
4. Itandi ang inyong listahan sa gihatag sa Kapitulo 17.
5. Itandi ang inyong mga listahan sa mga estratihiya nga nalista sa Kapitulo 17.
KAPITULO 18 :
1. Ang kawatan dili moanhi, kondili aron sa pagpangawat, ug sa pagpatay, ug sa paglag
lag; ako mianhi aron sila makabaton ug kinabuhi, ug sa pagbaton niini sa madagayaon
gayud. (Juan 10:10)
2.

Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa mga estratihiya ni Satanas batok sa
pisikal nga lawas sa Kapitulo 18.
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3. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa pangontra nga mga estratihiya ni
Satanas batok sa pisikal nga lawas sa Kapitulo
4. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa mga estratihiya ni Satanas sa
paggamit sa tawhanong mga personalidad sa Kapitulo 18.
5. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa pangontra nga mga estratihiya ni
Satanas sa paggamit sa tawhanong mga personalidad sa Kapitulo 18.
6. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa mga estratehiya ni Satanas batok sa
pamilya sa Kapitulo 18.
7. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa pangontra nga mga estratehiya ni
Satanas batok sa pamilya sa Kapitulo 18.
8. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa mga estratihiya ni Satanas sa
pinansyal ug materyal nga hawanan sa Kapitulo 18.
9. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa pangontra nga mga estratihiya ni
Satanas sa pinansyal ug materyal nga hawanan sa Kapitulo 18.
KAPITULO 19 :
1. Ug ako mokunsad ug makigsulti kanimo didto; ug ako magakuha sa Espiritu nga anaa
kanimo, ug kini igabutang ko kanila; ug sila magadala sa lulan sa katawhan uban kani
mo, aron dili ka magpas-an niini nga mag-inusara lamang. (Numeros 11:17)
2. Ang pagbalhin nagpasabot sa pagpasa gikan sa usa ka tawo ngadto sa lain.Ang pulong
nga "espiritu" nga gigamit niini nga pagtulon-an nagpasabot sa kinaiya, batasan, o mo
tibo sa paglihok. Ang tawo mahimong ubos sa impluwensya sa dautan o maayo ug
magbalhin sa iyang espiritu ngadto sa uban sa personal o grupo nga basihan.
3. Ang istorya ni Moises ug ang kapitoan nga mga anciano sa Numeros 11: 16-17.
4. Ang istorya sa napulo ka espiya sa Numeros 13.
5. -Kontrolaha ang inyong kaugalingong espiritu.
-Bantayi ang inyong dila.
-Bantayi ang inyong mga pagbati.
-Sa mainampingon pilia pag-ayo ang inyong mga kauban.
-Bantayi ang inyong pisikal nga mga pagbati.
-Pag-amping sa "pagpandong sa mga kamot."
KAPITULO 20 :
1. Ug dili katingad-an; kay bisan pa ngani si Satanas nagapakamanolonda sa kahayag.
Busa dili dakong butang kon ang iyang mga ministro usab magapakaministro sa pag
kamatarung. Kansang katapusan mahiangay sa ilang mga buhat.
(II Corinto 11: 14-15)
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2. Sila gigamit alang sa pagsimba.
3. Sa dihang gihisgutan ni Pablo ang "espirituhanong kadautan sa langitnong mga dapit,"
iyang gitumong ang dautan nga mga espiritu nga misulod sa relihiyosong mga sistema
sa kalibutan. Sila miyuhot pa gani sa mga kongregasyon sa mga matarung.
4. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot nga gihatag sa Kapitulo 20.
5. Itandi ang inyong tubag sa panaghisgot sa Kapitulo 20.
KAPITULO 21 :
1. Giunsa sa Dios pagdihog si Jesus nga taga Nazaret sa Espiritu Santo ug sa gahum:
nga milakaw sa pagbuhat ug maayo, ug nagaayo sa tanan nga gidaug daug sa yawa;
kay ang Dios nag-uban kaniya (Mga Buhat 10:38)
2. Pangdani nga mga espiritu, mga espiritu sa sakit, mga mahugaw nga espiritu.
3. Ang gasa sa pag-ila sa mga espiritu makapahimo sa usa ka magtotoo sa pag-ila sa
mga espiritu nga nagalihok sa uban ug aron gilayon makaila kon ang usa ka tawo
adunay dautan nga espiritu nga nagalihok pinaagi o batok kaniya. Kini nagpugong sa
pagpanglimbong pinaagi sa pangdani nga mga espiritu. Ang usa nga kauban niini nga
gasa makaila sa mga taktika ug dautan nga motibo sa demonyohanong mga gahum.
4. Ang pagpanag-iya sa demonyo usa ka kondisyon diin ang usa o labaw pa nga mga
dautang espiritu (mga demonyo) nagpuyo sa lawas sa usa ka tawo ug hingpit nga
nagkontrolar sa ilang biktima sa kinabubut-on.
5.

Itandi ang inyong listahan ngadto sa listahan nga gihatag sa Kapitulo 21.

6. Ang pagsamok sa demonyo nagpasabot sa sobra nga interes sa mga demonyo,
Satanas, ug sa okulto.
7. Itandi ang inyong listahan ngadto sa listahan sa kapitulo 21.
8. Ang pagkadaug-daug sa demonyo nagpasabot nga ang mga gahum sa demonyo nagpa
lugmok, nagsulong, o naggapos gikan sa gawas.
9.

Itandi ang inyong listahan ngadto sa listahan nga gihatag sa Kapitulo 21.

10. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 21.
KAPITULO 22 :

1. Busa ikaw mag-antus sa kagul-anan ingon nga usa ka maayong sundalo ni JesuKristo. (II Timoteo 2: 3)
2. Sala ug Satanas.

386

3. Ribyuha ang lima ka pamaagi nga ang pag-antus mosulod sa kinabuhi sa magtotoo
nga gihisgutan sa Kapitulo 22.
4. Ribyuha ang positibo nga mga kaayohan sa pag-antus nga gihisgutan sa Kapitulo 22.
5. Ribyuha ang tukma nga mga kinaiya sa pag-antus nga gihisgutan sa Kapitulo 22.
a. F

b. F

c. f

d. T

KAPITULO 23 :
1. Nagapakigbisug ako sa maayong pakig-away, natapos ko ang akong paglumba, akong
gibantayan ang pagtoo. (II Timoteo 4: 7)
2. David, Josue, Elias, Pablo.
3. -Ilha ang inyong kapakyasan.
-Paginulsol.
-Tukura pag-usab ang inyong espirituhanong kalig-on.
-Balik sa panggubatan.
4. Roma 8: 1
5. II Timoteo 2:26.
6. Nga kita dili makasalig sa atong kaugalingon sa espirituhanong pakiggubat. Ang
atong pagsalig kinahanglan diha sa Dios.
KAPITULO 24 :
1. Ug ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug
asupre, diin ang mapintas nga mananap ug ang bakakon nga mga manalagna, ug
pagasakiton sa adlaw ug sa gabii hangtud sa kahangturan. (Pinadayag 20:10)
2. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 24.
3. Ang katapusan nga panagbangi matapos human sa Milenyo sa dihang si Satanas
gibuhian sa usa ka panahon. Ang kalayo gikan sa Dios mahulog aron sa paglaglag sa
mga pwersa sa dautan. Si Satanas ug ang iyang dautan nga mga pwersa moadto sa
ilang katapusan nga padulngan.
4. Sila itambog ngadto sa linaw nga nagdilaab sa kalayo ug asupre aron pagasakiton sa
kahangturan.
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