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PAGDUSO 
 

Pahinumdom alang sa mga pastor, mga ebanghelista, ug espirituhanong mga lider: 

 

Kini nga manwal gidesinyo aron mahimo ninyong gamiton alang sa inyong kaugalingong 

ministeryo. Pananglitan, kon kamo pastor, kamo makadugang ug kasayuran mahitungod sa 

mga espesyal nga klase nga aduna kamo alang sa bag-ong mga magtotoo o kasayuran sa 

espesyal nga mga serbisyo nga inyong pagabuhaton alang sa pagpang-ayo ug kalingkawasan. 

Kamo makadugang ug mga impormasyon kong diin nahimutang ang mga kard aron sa 

pagrekord sa mga bag-ong desisyon, asa nahimutang ang lawak sa pag-ampo sa simbahan, 

asa ang mga magtatambag makakuha ug tsapa, ug uban pa. 

 

Kopyaha kini nga manwal sa hard disk sa inyong kaugalingong kompyuter, idugang ang 

bisan unsang mga kausaban nga gusto ninyo nga himoon, ug dayon i-imprinta kini. 

 

Gamita kini nga manwal aron sa pagbansay sa mga magtatambag aron kamo adunay hanas 

nga mga tawo nga nagapangalagad sa inyong mga halaran. Sa matag higayon nga kamo nag 

kinahanglan ug dugang nga mga magtatambag, pagpahigayon ug laing sesyon sa pagbansay 

gamit ang manwal. Kami nag-ampo nga gamiton sa Dios kining gamay nga giya aron mata 

bangan kamo sa pagbansay sa kasundalohan sa mga lalaki ug babaye nga mag-ani sa dakong 

espirituhanon nga anihon nga naglibot sa inyong mga altar. 
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PASIUNA 
 

Ang pagserbisyo isip usa ka magtatambag sa altar makapahinam ug magantihon nga espiritu 

hanong kasinatian: Ikaw adunay oportunidad nga "magaani" sa espirituhanong bunga alang sa 

Gingharian sa Dios. Samtang ang ministro nakigbahin sa Pulong sa Dios, siya sa pagkatinuod 

"nagpugas" niini diha sa mga kasingkasing sa mga naminaw. Sa pagtapos sa serbisyo sa diha 

nga siya naghatag ug higayon alang sa mga tigpaminaw nga motubag sa iyang hagit, usa ka 

dakung espirituhanong"anihon" ang andam na nga pagaanihon. Ingon nga magbubuhat sa 

altar, ikaw ang nagsilbi nga magtatambag sa mga tawo nga mitubag sa tawag sa altar nga 

gihimo sa ministro. Ikaw namuhat uban sa ministro sa "pag-ani" sa espirituhanong bunga sa 

mga lalaki, mga babaye, mga batang lalaki, ug mga batang babaye nga nidawat ug niaksyon 

sa Pulong sa Dios. 

 

MGA MATANG SA MGA TAWAG SA ALTAR 

 

Ang kadaghanan sa mga tawag sa altar kasagaran nga nagtagad sa: 

 

 Kaluwasan:    Usa ka tawag alang niadtong nagkinahanglan 

      nga maghinulsol sa ilang mga sala ug matawo 

      pag-usab. 

 

 Bautismo sa Balaang Espiritu: Usa ka tawag alang niadtong gusto nga  

      makadawat sa bautismo sa Balaang Espiritu. 

 

 Pakigsaad:    Ang kinatibuk-ang tawag alang sa mga tawo nga 

      gusto motugyan pag-usab sa ilang kinabuhi, nag

             tinguha sa mas lalum nga paglakaw uban ni  

      Ginoong Jesu-Kristo, mga hangyo sa mga mis- 

      yonaryo, ug uban pa. 

 

 Kaayohan:    Usa ka hangyo alang niadtong nanginahanglan 

      sa pisikal, mental, o emosyonal nga kaayohan. 

 

 Kalingkawasan:   Usa ka hangyo alang niadtong nagkinahanglan 

      sa kalingkawasan gikan sa makaadik nga mga 

      butang, gikan sa depresyon, kahadlok, kasuko, 

      kapaitan, ubang mga buhat sa unod, demonyo 

      hanong impluwensya, ug uban pa. 

 

ANG PAPEL SA MAGTATAMBAG SA ALTAR 

 

Human mahuman ang paghangyo, ang mga magbubuhat kinahanglan nga mag-ampo sa ma 

tag-usa nga mitubag sa tawag. Mao kini ang papel sa magtatambag sa altar - nga moduol sa 

usa nga mitubag sa tawag sa altar ug moministeryo ngadto kanila. Ang katuyoan niini nga 

pagbansay mao ang pag-andam kanimo nga mahimong epektibo nga magtatambag sa altar ug 

mamuhat nga matinabangon sa mga kawani sa pastor. 
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KINATIBUK-ANG MGA GIYA 
 

Niini nga manwal, ikaw gitawag nga magtatambag. Ang tawo nga mitubag sa tawag sa altar 

mao ang tambaganan. Ania ang pipila sa mga kinatibuk-ang giya alang kanimo sa imong 

posisyon nga magtatambag: 

 

1.  Sa diha nga ang tawag sa altar gihimo, mangandam ka sa pag-usad ngadto unahan sa diha    

     nga ikaw makakita nga ang mga tawo nagsugod na sa pagtubag. 

 

2.  Hangyoa ang Balaang Espiritu nga mogiya kanimo ngadto sa tawo nga imong alagaran.   

     Mongadto ka sa agianan, molakaw ka padulong sa altar, ug mosalig nga ang Ginoo  

     mogiya kanimo. 

 

3.  Ang mga lalaki kinahanglan motambag sa mga lalaki, ug ang mga babaye motambag sa  

     mga babaye. Ang mga eksepsyon anaa sa mga kaso diin ang tawo nga mitubag paryente  

     (pananglitan, ikaw usa ka babaye ug ang imong igsoon mitubag sa tawag sa kaluwasan) o  

     sa dihang ang bana ug asawa moministeryo nga mag-uban ngadto sa indibidwal sa bisan 

     unsa nga sekso. 

 

4.  Kung ang usa ka tawo naghilak o mitubag nga emosyonal sa paghangyo, ayaw pakganga  

     kini nga proseso gawas kon kini "makasamok" (hilabihan ka kusog, makabalda, nanguha  

     ug pagtagad ). Tapari ug magsugod sa pag-ampo alang kanila sa hilom. Kita emosyonal  

     nga mga binuhat, ug ang Dios kasagaran modumala kanato una sa emosyonal nga lebel.  

 

     Sa dihang mokalma na ang emosyon, makaistorya ka na sa tambaganan. Importante ang 

     pagsunod nga pagpangalagad bisan pa sa lig-on nga mga emosyon nga nadayag. Panang 

     litan - Ang paghilak tungod kay ang usa nagbasol sa sala dili igo. Ang tambaganan kina  

     hanglan nga makasabut sa plano sa kaluwasan ug mohimo sa husto nga tubag sa paghinul  

     sol human mokalma ang "diosnong kasubo" 

 

5.  Ang seryoso nga mga problema kinahanglan nga ipasa ngadto sa mga kawani sa pastor.  

     Pananglitan - kung ikaw nagtambag sa usa nga gustong maghikog, usa ka batan-ong  

     babaye nga nagplano sa pagpapunit sa iyang gimabdos, o usa ka tawo kansang panimalay 

     hapit na mabungkag - ang ingon nga mga sitwasyon mga ehemplo sa seryosong mga suli  

     ran nga kinahanglan nga ipasa ngadto sa mga kawani sa pastor. 

 

6.  Kon ikaw makasugat ug suliran sa pagtambag sa altar ug wala ka mahibalo kung unsa ang 

     buhaton, pangayo ug tabang gikan sa kawani sa pastor nga duol sa imong lugar. 

 

7.  Pagbantay sa personal nga kahinlo. Pagdala ug pangpapresko sa gininhawa o pang-espri 

     sa gininhawa ug gamita kini samtang imong makita ang ministro nga nagtapos na sa iyang  

     mensahe. 
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PAGTAMBAG NIADTONG MGA MITUBAG 

ALANG SA KALUWASAN 
 

 

PASIUNA 

 
Ang Biblia nagtudlo nga ang kaluwasan (pagkatawo pag-usab) gikinahanglan alang sa usa ka 

tawo nga makakita sa Gingharian sa Dios, makadawat sa kinabuhing dayon, kapasayloan sa 

mga sala, makadawat sa bautismo sa Espiritu Santo, ug aron mamahimong anak sa Dios ug 

isigka-manununod uban ni Kristo. Ang kaluwasan nadawat pinaagi sa pagtoo sa kamatayon 

ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo alang sa panghimayad sa sala ug naglakip sa pagtalikod gikan 

sa sala (paghinulsol). Ang kaluwasan tungod sa grasya sa Dios pinaagi sa pagtoo. 

 

PAGMINISTERYO NIADTONG MGA NAGKINAHANGLAN SA KALUWASAN 
 

Ania ang mga giya alang sa pagministeryo niadtong nanginahanglan sa kaluwasan: 

 

IPAKIGBAHIN ANG PANGINAHANGLAN SA KALUWASAN: 

 

Gamit ang Kasulatan, ipasabot nga sila nagkinahanglan sa kaluwasan tungod kay ang tanan 

nakasala. 

 

IPAKIGBAHIN ANG SOLUSYON SA DIOS: 

 

Gamit ang Kasulatan, ipaambit ang solusyon sa Dios alang sa sala, kaluwasan tungod sa 

grasya pinaagi sa pagtoo. 

 

DAD-A SA PUNTO NGA MODESISYON: 

 

Dad-a ang gitambagan ngadto sa punto nga modesisyon, positibo nga pamatuod nga gusto 

niya nga maluwas. 

 

PAG-AMPO UBAN SA GITAMBAGAN: 

 

Pag-ampo sa makusog nga managkauban. Ipasugid sa gitambagan ang iyang mga sala ug 

ipadawat si Jesu-Kristo ingon nga Manluluwas. Kung gikinahanglan ang tabang sa pag-ampo, 

hangyoa siya nga mosunod kanimo sa pag-ampo sama sa: 

 

 Jesus, akong giila nga ako nakasala. Pasayloa ko sa akong sala samtang ako karon 

 naghinulsol. Ako kang gitoohan pinaagi sa imong Pulong nga imong gipasaylo 

 kadtong nangayo. Akong gidawat ikaw ingon nga akong Manluluwas. Salamat sa 

 paghinlo kanako gikan sa sala. Sa ngalan ni Jesus, Amen. 

 

 

 

 

 

4 



PAGPAHIGAYON UG PAGSUNOD NGA PAG-ATIMAN: 

 

Ang mga desisyon kard kinahanglan nga sulatan sa matag bag-ong kinabig aron masiguro 

ang ilang ngalan ug pinuy-anan alang sa pagsunod nga pag-atiman. Itago kini nga mga kard 

bisan diin sa dapit sa altar. Ibalik ang nakumpleto nga mga kard sa opisina sa simbahan 

alang sa pagkontak sa mga kawani sa pastor ug pagpasa ngadto sa klase sa pagdisipulo. 

 

MGA PANGUTANA MAHITUNGOD SA KALUWASAN 

 

ADUNA BAY KALAINAN TALI SA PAGBASOL UG PAGHINULSOL? 

 

Oo. Ang diosnon nga kasubo namuhat sa paghinulsol. Ang pagbasol o pagbasol nga nadak 

pan ka dili igo. Ikaw kinahanglan nga maghinulsol. 

 

NGANONG GIKINAHANGLAN NGA MAGHINULSOL? 

 

Ikaw kinahanglan maghinulsol aron maluwas: 

 

 Busa, paghinulsol kamo, ug pamalik na kamo, aron pagapalaon ang inyong mga sala, 

 sa diha nga ang panahon sa kahamugaway moabot gikan sa presensya sa Ginoo.  

 Mga Buhat 3:19) 

 

ANG TANANG TAWO BA KINAHANGLAN MAGHINULSOL? 

 

Oo, tungod kay ang tanan nakasala. 

 

UNSAY MAHITABO KON AKO DILI MAGHINULSOL? 

 

 Ako nagaingon kaninyo ... gawas kong kamo maghinulsol, kamong tanan mangama 

 tay usab. (Lucas 13: 3) 

 

ANG PAGHINULSOL BA MAKAPAUSAB SA AKONG KINABUHI? 

 

Oo. Ang kalipay sa kaluwasan makita uban sa pagtubo sa bunga sa Espiritu: Gugma kalipay, 

kalinaw, pagkamapailubon, pagkamaayo, kaaghup, ug pagtoo. Ikaw makahimo sa pagpuyo sa 

usa ka bag-ong kinabuhi. 

 

MGA YAWING BERSIKULO MAHITUNGOD SA KALUWASAN 
 

Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan; nga tungod niana iyang gihatag ang iya bugtong nga 

Anak, aron si bisan kinsa nga motoo kaniya dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing 

walay katapusan. (Juan 3:16) 

 

Kay bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo, mamaluwas siya. (Roma 10:13) 

 

Kong moingon kita, nga wala kitay sala, gilimbongan nato ang atong kaugalingon, ug walay 

kamatuoran dinhi kanato. 
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Kon atong isugid ang atong mga sala, Siya matinud-anon ug makatarunganon nga mopasay 

lo kanato sa atong mga sala, ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili-matarung.  

(1 Juan 1: 8-9) 

 

Apan sa tanan nga nanagdawat kaniya, kanila naghatag siya ug kagahum sa pagkahimong 

mga anak sa Dios, kanila nga nagatoo sa Iyang ngalan. (Juan 1:12) 

 

Ania karon, ako nagatindog sa pultahan, ug nagatuktuk; kon may magapatalinghug sa akong 

tingog ug moabli sa pultahan, ako mosulod Kaniya, ug manihapon uban Kaniya, ug Siya 

uban kanako. (Pinadayag 3:20) 

 

Apan ang diosnong kasubo nagabunga sa paghinulsol ngadto sa kaluwasan nga dili 

pagabasulan; apan ang kasubo nga iya sa kalibutan nagapamunga ug kamatayon.  

(2 Corinto 7:10) 

 

Ako magaingon kaninyo, nga sa maong pagkaagi adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka 

makasasala nga naghinulsol labaw pa kay sa kasiyaman ug siyam nga mga matarung nga 

tawo nga wala magkinahanglan ug paghinulsol. (Lucas 15: 7) 

 

Ug sila nanglakaw ug nagwali nga managhinulsol ang mga tawo. (Marcos 6:12) 

 

... Ingon niini ang nahisulat, nga si Kristo kinahanglan magaantus, ug mabanhaw siya gikan 

sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw. 

 

Ug nga ang paghinulsol ug kapasayloan sa mga sala kinahanglan igawali sa Iyang ngalan 

taliwala sa tanan nga mga nasud, sugod sa Jerusalem. (Lucas 24: 46-47) 

 

Ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa Iyang saad, ingon sa paglangan nga gihunahuna 

sa uban, apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo, sanglit dili buot nga may bisan 

kinsa nga mawala, kondili nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. (2 Pedro3: 9) 

 

Ako nagaingon kaninyo, dili, apan gawas kong kamo maghinulsol, kamong tanan mangama 

tay usab. (Lucas 13: 3) 
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PAGTAMBAG ALANG NIADTONG MITUBAG 

ARON MAKADAWAT SA BAUTISMO SA 

BALAANG ESPIRITU 
 

 

PASIUNA 
 

Ang bautismo sa Balaang Espiritu mao ang pagdagayday sa Balaang Espiritu ngadto sa, iba 

baw ug diha sa natawo pag-usab nga magtotoo. Kini mao ang katumanan sa saad sa Amahan 

sa tanang magtotoo. Kini nagdala ngadto sa puno, may katuyoan, ug kadaugan nga kinabuhi 

diha kang Jesu-Kristo. 

 

Ang pagsulti sa dili masabtan nga pinulongan alang sa kaugalingong espirituhanong paglig-

on (1 Mga Taga-Corinto 14: 2,4); sa pagpasidungog sa mga buhat sa Dios (Buhat 2:11); ug sa 

pagpresentar sa mensahe gikan sa Dios (1 Corinto 12:10; 14: 6). Kini usa ka ilhanan sa pag 

puyo sa Balaang Espiritu. Ang gahum alang sa pagpangalagad mao ang nagapamatuod nga 

ebidensya. Ang kaluwasan mao ang kwalipikasyon sa pagdawat sa bautismo sa Balaang 

Espiritu. 

 

PAGMINISTERYO NIADTONG MGA NAGKINAHANGLAN SA BAUTISMO SA 

BALAANG ESPIRITU 

 

Ania ang mga giya alang sa pagdawat sa bautismo sa Balaang Espiritu. Awhaga ang nagpa 

tambag sa: 

 

PAGHINULSOL UG PAGPABAUTISMO: 

 

 Ug si Pedro miingon kanila, "Paghinulsol kamo, ug pabautismo kamo ang matag-usa 

 kaninyo sa ngalan ni Jesu-Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala, ug kamo maka 

 dawat sa gasa sa Espiritu Santo. (Mga Buhat 2:38) 

 

TOOHI NGA ANG KASINATIAN ALANG KANILA: 
 

 Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak, ug sa tanang atua sa halayo; 

 bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. (Mga Buhat 2:39) 

 

DAWATA KINI INGON NGA GASA: 
 

Ang Balaang Espiritu gihatag na. Kini gihatag ngadto sa Iglesia sa Adlaw sa Pentecostes. 

Tungod kay kini usa ka gasa, wala kay mahimo sa pag-angkon niini: 

 

 ... Ang gasa sa Espiritu Santo. (Mga Buhat 2:38) 

 

 Kini lamang ang buot ko unta nga pakisayran kaninyo. Nakadawat ba kamo sa Espi 

 ritu pinaagi sa mga buhat sa kasugoan, o pinaagi sa pagpatalinghug sa pagtoo? 
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 Busa siya nga nagahatag kaninyo sa Espiritu, ug nagabuhat sa mga katingalahan sa 

 taliwala ninyo, gihimo ba niya kini pinaagi sa mga buhat sa Kasugoan, kun tungod sa 

 pagpatalinghug sa pagtoo? 

 

 Aron ang panalangin ni Abraham mahiadto sa mga Gentil; pinaagi ni Jesu-Kristo; 

 aron madawat nato ang saad sa Espiritu pinaagi sa pagtoo. (Galacia 3: 2, 5, 14) 

 

PAGDAYEG UG PAGSIMBA SA DIOS: 

 

Apil sa nagpatambag sa pagdayeg ug pagsimba sa Ginoo ug paghulat sa ebidensya nga 

moabot.Pagpaabot nga mahitabo kini! Ang ebidensya moabot sa sinugdan uban sa "nagka 

yungit nga mga ngabil." Ang kahanas sa pinulongan moabot kon gigamit. Ang nagatambag 

kinahanglan maghalad sa bisan unsa nga tingog nga dili masabtan sa iyang kaugalingon 

ingon nga pagdayeg sa Dios. 

 

 Kay uban sa lumalangyaw nga mga ngabil ug sa laing dila siya mosulti niini nga 

 mga katawhan. (Isaias 28:11) 

 

Kung, human sa usa ka yugto sa panahon, ang ebidensya sa gihatag nga pinulongan sa Espi 

ritu dili moabot, dasiga ang nagpatambag nga magpadayon sa pagpangita sa Ginoo pinaagi sa 

pagdayeg ug pagsimba. Pasaliga siya nga ang kasinatian moabot samtang siya magpadayon 

sa pagdayeg sa Dios sa iyang panahon sa pag-ampo ug magkat-on sa pagtugyan ngadto sa 

Espiritu. 

 

MGA PANGUTANA MAHITUNGOD SA BAUTISMO SA ESPIRITU SANTO 

 

KINI BA NGA KASINATIAN ALANG KARON? 

 

Oo. 

 

 "Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa 

 halayo, bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. "(Buhat 2:39) 

  

 ... Magpapuno sa Espiritu. (Efeso 5: 18b) 

 

DILI BA IKAW NAPUNO NA SA ESPIRITU SA DIHANG IKAW NALUWAS? 

 

Ang Balaang Espiritu mao ang nagdala kanimo ug naghimo kanimo nga maluwas pinaagi sa 

dugo ni Jesus, apan adunay kalainan tali sa Iyang pagpakig-uban kanimo ug sa pagbautismo 

kanimo. 

 

 Siya nagpuyo uban kaninyo, ug anaa kaninyo. (Juan 14:17) 

 

Si Pablo nangutana sa mga taga-Efeso, "Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sukad nga 

kamo mitoo?" (Mga Buhat 19: 2) 
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NGANONG KINAHANGLAN MAN NGA MAPUNO SA ESPIRITU SANTO? 

 

Alang sa giniyahang gahum: Gahum sa pagsaksi, gahum sa pag-ampo, gahum batok kang 

Satanas. 

 

 Apan managdawat kamo sa gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad 

 kaninyo, ug mga saksi ko kamo sa Jerusalem, ug sa tibook Judea, ug sa Samaria, 

 ug ngadto sa kinatumyan sa yuta. (Mga Buhat 1: 8) 

 

 Ug sa maong pagkaagi ang Espiritu nagatabang usab sa atong mga kaluyahon; kay 

 kita dili mahibalo nga moampo ingon nga atong gikinahanglan apan ang Espiritu sa 

 iyang kaugalingon nagapangamuyo alang kanato uban ang mga pag-agulo nga dili 

 ikalitok. (Roma 8:26) 

 

Ang Pulong sa Dios nagasulti kanato nga magpapuno sa Espiritu: 

 

 Ug ayaw kamo pagkahubog ug vino, kay kana maoy pagpatuyang; kondili magpa 

 puno hinoon kamo sa Espiritu. (Efeso 5:18) 

 

ANG MATAG-USA BA NGA NAPUNO SA BALAANG ESPIRITU NAGSULTI SA 

MGA PINULONGAN? 
 

Kini gidawat isip pasiuna nga timaan sa pagpapuno sa Balaang Espiritu, nga susama sa 

kasinatian niadtong nakadawat niini sa Bag-ong Tugon nga Iglesia: 

 

 Ug silang tanan nangapuno sa Espiritu Santo, ug nanagsugod sa pagsulti sa  

 mga nagkalainlaing pinulongan, ingon sa gihatag kanila  sa Espiritu aron 

 ikasulti. (Mga Buhat 2: 4) 

 

 Ug sa napandongan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo 

 mikunsad kanila. ug sila nagsulti sa mga pinulongan, ug nanagna. (Mga Buhat 19: 6) 

 

ANG MGA NAGKALAIN-LAING PINULOGAN BA SEGURADO NGA ILHANAN 

NGA ANG USA KA TAWO NAPUNO SA ESPIRITU?  
 

Dili kinahanglan. Ang yawa makasundog ug mahimong sundogon sa mga tawo. Hinumdomi 

nga si Satanas usa ka manglilimbong. 

 

NAN UNSAON KO PAGKAHIBALO NGA ANG AKONG KASINATIAN TINUOD? 

 

Pinaagi sa nagkahiusa nga ebidensya: Gahum sa imong kinabuhi sa pagsangyaw, pag-ampo, 

ug gahum ibabaw sa kaaway. 

 

GUSTO KO ANG BAUTISMO, APAN AKO NAHADLOK NGA MAKASINATI SA 

SAYOP NGA KASINATIAN? 

 

Tinoa nga ang imong kasingkasing husto ngadto sa Dios. Kon ikaw sinsero nga nagapangita 

Kaniya, dili Niya tugotan ang yawa nga magbutang sa bisan unsa nga bakak diha kanimo. 
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 Kong ang usa ka anak nga lalaki mangayo ug tinapay sa usa ka amahan, mohatag ba 

 siya kaniya ug usa ka bato? O kong siya mangayo ug isda, mohatag ba siya kaniya ug 

 usa ka halas?  

 

 O kong siya mangayo ug itlog, pagahatagan ba niya ug usa ka tanga? 

 

  Busa kong kamo nga mga dautan, mahibalong mohatag sa mga maayong hatag 

 ngadto sa inyong mga anak; dili ba labi pa ang inyong langitnong amahan nga 

 magahatag sa Balaang Espiritu sa mga nagapangayo Kaniya? (Lucas 11: 11-13) 

 

KINAHANGLAN BA NGA IKAW MAPUNO SA ESPIRITU ARON MALALIN? 

 

Ang Biblia nag-ingon nga ang malalin mao kadtong anaa kang Kristo sa Iyang pag-anhi  

(1 Mga Taga Corinto 15:23 ug 1 Tesalonica 4:16). Kadtong natawo pag-usab ug nagkinabuhi 

alang kang Kristo maoy malalin. 

 

AKO MAWAD-AN BA SA BAUTISMO SA ESPIRITU SANTO? 

 

Si David nag-ampo, "Ayaw kuhaa ang imong Balaang Espiritu gikan kanako." (Mga Salmo 

51: 11b) Si Satanas naningkamot sa pagpangawat kanimo sa bisan unsang kasinatian nga 

imong nadawat gikan sa Dios. Ang pag-ampo kada adlaw diha sa Balaang Espiritu 

magapadayon sa imong kasinatian nga lab-as: 

 

 Apan kamo, mga hinigugma, magpalig-on kamo sa inyong labing balaan nga pagtoo, 

 mag-ampo diha sa Espiritu Santo ... (Judas 20) 

 

MGA YAWING BERSIKULO MAHITUNGOD SA BAUTISMO SA ESPIRITU 

SANTO 
 Ako, sa pagkamatuod, nagabautismo kaninyo sa tubig ngadto sa paghinulsol, apan 

 ang nagasunod kanako labi pang gamhanan kay kanako, kansang mga sapin dili ako 

 takus sa pagdala: Siya magbautismo kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo. 

 (Mateo 3:11) 

 

 Bisan pa, ako nagasulti kaninyo sa kamatuoran; mapuslanon alang kaninyo nga 

 mogikan ako; kay kon dili ako mogikan, ang Maglilipay dili moabot nganha 

 kaninyo; apan kong ako mogikan, pagasugoon ko siya kaninyo. (Juan 16: 7) 

 

 Ug tan-awa, igapadala ko kaninyo ang saad sa akong Amahan; apan pabilin kamo sa 

 ciudad sa Jerusalem, hangtud nga kamo masul-uban sa gahum gikan sa kahitas-an. 

 (Lucas 24:49) 

 

 Ug sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigum nga nagkahiusa sa 

 usa ka dapit. 

 

 Ug sa kalit miabot ang usa ka lanog gikan sa langit sama sa usa ka makusog nga 

 hangin nga mihuyop, ug gipuno niya ang tibook nga balay diin sila nanaglingkod. 
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 Ug kanila nanagpadayag ang mga dila nga ingon sa kalayo, nga nabahinbahin ug 

 nagtungtung sa ibabaw sa tagsatagsa kanila. 

 

 Ug nangapuno silang tanan sa Espiritu Santo, ug nanagsugod sila pagsulti sa 

 nagkalainlaing mga sinultihan, ingon sa gihatag kanila sa Espiritu aron ikasulti. 

 (Mga Buhat 2: 1-4) 

 

 Apan kini mao ang giingon sa profeta nga si Joel;  

 

 Ug mahinabo nga sa ulahi nga mga adlaw, nagaingon ang Dios, ibubo ko ang akong 

 Espiritu sa tanang unod;  

 

 Ug ang inyong mga anak nga lalaki ug ang inyong mga anak nga babaye magapa 

 nagna, ug ang inyong mga batan-ong lalaki makakita ug mga panan-awon; ang 

 inyong mga tigulang nga lalaki magdamgo sa mga damgo. (Mga Buhat 2: 16-17) 

 

 Ug ayaw kamo pagkahubog ug vino, kay kana maoy pagpatuyang; kondili magpa 

 puno hinoon kamo sa Espiritu. (Efeso 5:18) 

 

 Kong nakaila pa unta kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong Amahan. Ug 

 sukad karon nakaila na kamo kaniya, ug nakakita Kaniya. (Juan 14: 7) 

 

 Ug siya miingon kanila, "Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sukad nga kamo 

 mingtoo?" Ug sila miingon ngadto kaniya, wala pa kami nakadungog kung adunay 

 Espiritu Santo. (Mga Buhat 19: 2) 

 

 Apan managdawat kamo sa gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad 

 kaninyo, ug mga saksi ko kamo sa Jerusalem, ug sa tibook Judea, ug sa Samaria, 

 ug ngadto sa kinatumyan sa yuta. (Mga Buhat 1: 8) 

 

 Ug sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo 

 mikunsad kanila. ug sila nagsulti sa mga pinulongan, ug nanagna. (Mga Buhat 19: 6) 

 

 Kong ang usa ka anak nga lalaki mangayo ug tinapay sa usa ka amahan, mohatag ba 

 siya kaniya ug usa ka bato? O kong siya mangayo ug isda, mohatag ba siya kaniya ug 

 usa ka halas?  

 

 O kong siya mangayo ug itlog, pagahatagan ba niya ug usa ka tanga? 

 

  Busa kong kamo nga mga dautan, mahibalong mohatag sa mga maayong hatag 

 ngadto sa inyong mga anak; dili ba labi pa ang inyong langitnong amahan nga 

 magahatag sa Balaang Espiritu sa mga nagapangayo Kaniya? (Lucas 11: 11-13) 

 

 Ug ako magaampo sa Amahan ug Siya magahatag kaninyo ug laing Maglilipay, aron 

 Siya magpuyo uban kaninyo sa walay katapusan; 

 

 Nga mao ang Espiritu sa kamatuoran; nga dili madawat sa kalibutan, tungod kay kini 

 dili makakita Kaniya, ni makaila Kaniya; apan kamo nakaila Kaniya; kay siya 

 nagpuyo uban kaninyo ug anaa kaninyo. 
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 Dili ko kamo pagabiyaan nga mga ilo. (Juan 14: 16-18) 

 

 ... Kay uban sa langyaw nga mga ngabil ug uban sa lain nga pinulongan siya mosulti 

 ngadto niini nga mga katawhan. 

 

 Kanila Siya miingon, kini mao ang kapahulayan nga makapahulay ang mga 

 gikapuyan, ug kini mao ang makapahayahay ... (Isaias 28: 11-12) 

 

 Ako, sa pagkamatuod, nagabautismo kaninyo sa tubig ngadto sa paghinulsol, apan 

 ang nagasunod kanako labi pang gamhanan kay kanako, kansang mga sapin dili ako 

 takus sa pagdala: Siya magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo, ug sa kalayo. 

 (Mateo 3:11) 

 

 Kay si Juan sa pagkatinuod nagabautismo sa tubig; apan kamo pagabautismohan sa 

 Espiritu Santo sa dili madugay sukad karon. (Mga Buhat 1: 5) 

 

 Ug unya akong nahinumduman ang pulong sa Ginoo, sa iyang pag-ingon, Si Juan 

 nagpangbautismo sa tubig, apan kamo pagabautismohan sa Espiritu Santo.  

 (Mga Buhat 11:16) 

 

 Kay kitang tanan gibautismohan diha sa usa ka Espiritu, aron mausa ka lawas: bisan 

 mga Judio, kun mga Greciahanon, bisan mga ulipon, kun mga dili-ulipon; ug 

 gipainom kitang tanan ngadto sa usa ka Espiritu. (1 Corinto 12:13) 

 

 Ug mahinabo nga sa kaulahian, igabubo ko ang akong Espiritu sa tanang unod;  

 ug ang inyong mga anak nga lalaki ug ang inyong mga anak nga babaye magapa 

 nagna,; ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgo sa mga damgo, ug ang 

 inyong mga batan-ong lalaki makakita ug mga panan-awon; 

 

 Ug sa ibabaw sa mga sulogoon nga lalaki, ug sa mga sulogoon nga babaye, niadtong 

 mga adlawa igabubo ko ang akong Espiritu. (Joel 2: 28-29) 

 

 Maghinulsol ug managpabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Kristo 

 alang sa kapasayloan sa mga sala, ug kamo makadawat sa gasa sa Espiritu Santo. 

 

 Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak, ug sa tanan nga atua sa halayo, 

 bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. (Mga Buhat 2: 38-39) 

 

 Kay ang nagasulti sa usa ka sinultihan, wala magasulti sa mga tawo, kondili sa Dios; 

 kay walay bisan kinsa nga makasabot kaniya; apan diha sa espiritu siya nagasulti sa 

 mga tinago. (1 Mga Taga-Corinto 14: 2) 

 

Pagtuon niining mga panghitabo sa bautismo sa Balaang Espiritu: 

 

 1.   Adlaw sa Pentecostes: Mga Buhat 2: 2-4 

 2.   Balay ni Cornelio: Buhat 10: 44-46 

 3.   Mga Kinabig Sa Efeso: Mga Buhat 19: 6 
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PAGTAMBAG NIADTONG MGA MITUBAG 

ALANG SA PAKIGSAAD 
 

 

PASIUNA 
 

Ang panawagan sa Altar alang sa pakigsaad mao ang mga panawagan nga gihimo alang sa 

mga tawo nga gusto motugyan pag-usab sa ilang kinabuhi ngadto kang Jesus o nagtinguha sa 

usa ka lalum nga paglakaw uban kang Ginoong Jesu-Kristo. Ang maong mga tawag mahimo 

usab nga magtumong sa pagdedikar sa bug-os nga Kristohanong pagpangalagad, pagtubag sa 

mga hangyo sa misyon, pagtugyan pag-usab sa inyong kaminyoon ug pamilya, ug uban pa. 

 

PAGMINISTERYO SA TAWO NGA MITUBAG ALANG SA PAKIGSAAD 
 

Ania ang mga giya alang sa pagministeryo ngadto sa usa ka tawo nga mitubag alang sa 

pakigsaad: 

 

TINOA ANG HINUNGDAN SA ILANG PAGTUBAG: 

 

Pangutan-a ang nagpatambag, "Unsa may akong iampo alang kanimo?" Kini ang motino sa 

hinungdan sa iyang pagtubag sa tawag. 

 

PAG-AMPO NGA ESPISIKO MAHITUNGOD SA PANGINAHANGLAN: 
 

Pag-ampo nga espisiko alang sa iyang tinguha. Nga tingali, mas lalum nga paglakaw uban sa 

Ginoo, giya alang sa bug-os nga Kristohanon pag-alagad, pagtugyan pag-usab sa iyang kina 

buhi ngadto sa Ginoo ug sa iyang pagpangalagad, ug uban pa. 

 

MGA PANGUTANA MAHITUNGOD SA PAKIGSAAD 

 

Tungod kay ang dapit sa pakigsaad dako kaayo ug ang altar nagtawag sa nagkalainlain, walay 

paagi nga mahimo natong iapil ang matag pangutana nga mahimo ninyong ipangutana. Kung 

kamo gipangutana sa usa ka pangutana nga dili ninyo matubag, ipasa ang nagpatambag 

ngadto sa mga kawani sa pastor. 

 

MGA YAWING BERSIKULO MAHITUNGOD SA PAKIGSAAD 

 

 Busa, bisan kinsa kaninyo nga dili mobiya sa tanan nga anaa kaniya, dili siya 

 mahimo nga akong tinun-an. (Lucas 14:33) 

 

 Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, Kon adunay buot mosunod kanako, 

 kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang cruz. 

 ug sumunod kanako. (Mateo 16:24) 

 

 Apan pangita una ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarung; ug 

 kining tanang mga butanga igadugang ra nganha kaninyo. (Mateo 6: 33) 
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 Apan kini dili mahitabo kaninyo; kondili bisan kinsa kaninyo nga buot magpakadaku 

 maalagad ninyo. 

 

 Ug bisan kinsa kaninyo nga buot magapangulo, maulipon ninyo; 

 

 Maingon nga ang Anak sa tawo mianhi dili aron pagaalagaran, kondili sa 

 pagpangalagad, ug sa paghatag sa Iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa 

 daghan. (Mateo 20: 26-28) 

 

 Dinhi niini ang akong Amahan ginahimaya nga kamo mamungag daghan; busa kamo 

 mahimo usab nga akong mga tinun-an. (Juan 15: 8) 

 

 Busa nagapamuyo ako kaninyo, mga igsoon, pinaagi sa mga kalooy sa Dios, nga 

 ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamut-an 

 sa Dios, nga mao ang imong makatarunganong pagsimba. 

 

 Ug dili kamo magpahiuyon niini nga kalibutan; kondili pag-usab kamo pinaagi sa 

 pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong hingsayran kung unsa ang maayo, ug 

 makapahimuot, ug hingpit nga kabubut-on sa Dios. (Roma 12: 1-2) 
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PAGTAMBAG NIADTONG MGA MITUBAG 

ALANG SA KAAYOHAN 
 

 

PASIUNA 
 

Diha sa panawagan sa altar alang sa kaayohan, ang ministro kasagaran naghangyo niadtong 

nanginahanglan sa pisikal, mental, o emosyonal nga kaayohan aron makasanong sa pipila ka 

paagi. Ang Biblia nagsaad sa pisikal nga pagpang-ayo, apan kita dili gyud magpokus sa 

pisikal nga kaayohan nga gawas sa mas importante nga butang sa espirituhanong kaayohan. 

Ang Biblia nagatudlo nga ang langitnon nga kaayohan pinaagi sa pagtubos ug nga ang Dios 

nagaayo sa pangpisikal, pangmental, ug pang-emosyonal ingon man usab sa pang-espiritu 

hanon. 

 

PAGMINISTERYO NIADTONG MGA NAGKINAHANGLAN SA KAAYOHAN 
 

Ania ang mga giya alang sa pagpangalagad niadtong nanginahanglan sa kaayohan: 

 

PAMINAW SA MGA PANUDLO: 

 

Ang mga tawag alang sa langitnong pagpang-ayo adunay lainlaing mga porma: 

 

 -Ang ministro mahimong mohangyo sa mga tawo sa pagbayaw sa ilang mga kamot 

  kung sila  nagkinahanglan sa kaayohan ug mohangyo sa mga magbubuhat nga   

  moduol ngadto kanila  kung asa sila ug mag-ampo. 

 

 -Siya tingali usab mohangyo niadtong nagkinahanglan sa kaayohan nga mongadto sa 

  mga agianan ug hangyoon kamo sa pag-alagad kanila didto. 

 

 -Ang ministro mahimong mohangyo sa mga nagkinahanglan sa kaayohan nga mongad 

  to sa unahan ug maglinya o moluhod sa halaran ug dayon hangyoon kamo sa pag-ad 

  to ug pag-ampo kanila. 

 

 -Ang ministro mahimong mohangyo sa mga tawo sa pag-adto sa altar ug kamo   

  magatindog tapad kanila samtang siya nag-ampo sa matag usa kanila. 

 

Paminaw pag-ayo sa mga panudlo aron kamo makasunod sa Balaang Espiritu. 

 

DAD-A ANG NAGPATAMBAG SA PUNTO NGA MODESISYON: 

 

Usahay hangyoon kamo nga mag-ampo o moapil sa ministro sa usa ka pag-ampo alang sa 

kaayohan. Sa ubang mga panahon kamo adunay oportunidad sa pagtambag sa nagpatambag. 

 

Kon kamo magtambag, dad-a ang mga nagpatambag ngadto sa punto nga modesisyon mahi 

tungod sa ilang kaayohan, sama sa inyong gibuhat mahitungod sa kaluwasan.Hinumdomi 

giunsa ni Jesus sa pagpangutana sa tawong bakol, "Buot ka bang mamaayo?" (Juan 5: 6). 
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SEGUROHA NGA ANG TAWO NATAWO PAG-USAB: 

 

Siguroha nga ang tawo natawo pag-usab. Kini mao ang "espirituhanong kaayohan" ug mao 

ang labing importante nga matang sa kaayohan. 

 

TINOA ANG TINUOD NGA KAHIMTANG: 

 

Si Jesus nangutana sa mga tawo kung unsa ang gusto nila, pangutana mahitungod sa ilang 

pagtoo, ug dumalaha ang negatibong mga pwersa sa pagkadili matinuohon sa dili pa manga 

lagad ngadto kanila. Pangutan-a ang tawo, "Unsay problema?" Si Jesus nangutana sa susama 

nga pangutana sa daghan nga miduol kaniya alang sa kaayohan. Ang pagpahayag sa hangyo 

alang pag-ampo importante alang sa masakiton. 

 

Pangayoa ang piho nga pamahayag. Kung ang usa ka hangyo kinatibuk-an, kamo dili masa 

yud ug unsa ang iampo ug ang apektado nga tawo dili makaila sa dihang ang kaayohan 

moabot. Kamo nagkinahanglan lamang ug mubo nga mga kamatuoran: "Ako adunay 

kanser sa tiyan. "Kamo wala magkinahanglan sa hingpit nga kasaysayan sa medisina. 

 

Ayaw pagsulay sa pag-analisar sa impormasyon nga gihatag kaninyo. Ang inyong katuyoan 

mao ang pag-ampo, dili paghatag ug tambag. Ang pipila ka talagsaon nga mga kaso nagkina 

hanglan ug pribado ug mas daghang panahon alang sa pagtambag. Ipasa kini nga mga indi 

bidwal ngadto sa mga kawani sa pastor. 

 

Pangutan-a ang tawo nga pagaampoan, "Nagtoo ka ba nga si Jesus makaayo?" Kon sila motu 

bag nga positibo, gilayon pangutan-a, "Nagtoo ka ba nga buhaton kini ni Jesus karon?" Kung 

ang tubag "dili" sa bisan asa niini nga mga pangutana, ang dugang nga pagtudlo gikan sa 

Pulong sa Dios gikinahanglan. 

 

PAG-AMPO SA PAG-AMPO SA KAAYOHAN: 

 

Sa diha nga kamo mag-ampo sa pag-ampo sa kaayohan, pag-ampo nga piho alang sa kahim 

tang. Hinumdomi nga kamo wala mag-agni sa Dios sa pag-ayo pinaagi sa gitas-on o kusog  

sa inyong pag-ampo. Sama nga ang kaluwasan gibasi sa pagtoo, ingon man usab ang 

kaayohan. Ang Dios buot nga moayo, sama nga buot Siya nga moluwas. 

 

Bisan ang gahum sa Dios usahay anaa sa espesyal nga paagi sa pagpang-ayo (Lucas 5:17), 

kamo makahimo gihapon sa pag-ampo alang sa kaayohan nga walay espesyal nga pagdihog 

tungod kay si Jesus nagsugo kaninyo sa pagbuhat niini ingon sa Iyang gisulti kaninyo nga 

ipakaylap ang Ebanghelyo. 

 

DAYEGA ANG DIOS ALANG SA TUBAG: 

 

Sundi ang pag-ampo sa pagdayeg sa Dios alang sa kaayohan. Hinumdomi nga sa hitabo sa 

napulo ka mga sanglahon, ang tanan nangaayo apan usa lang ang nibalik sa pagdayeg ang 

nahimong hingpit. Dayga ang Dios pinaagi sa pagtoo ug dili sa nakita. Inyong gibuhat ang 

gisulti sa Pulong sa Dios nga buhaton. Tuohi nga buhaton Niya ang Iyang giingon nga Iyang 

pagabuhaton. Pasalamati Siya alang niini. Si Jesus nagpasalamat sa Dios sa pagpaminaw sa 

Iyang pag-ampo sa wala pa si Lazaro migawas gikan sa lubnganan. 
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PAGHATAG UG PANUDLO SA SUNOD NGA PAG-ATIMAN: 

 

Importante nga ang mga giayo makadawat sa pagsunod nga pangalagad. Ang pagsunod nga 

nga mga instruksyon kinahanglan atubangon: 

 

Unsa ang buhaton aron magpabilin nga naayo: 

 

Tudloi kadtong giayo sa... 

 

 -Pag-ila sa mga ataki ni Satanas: Sama nga gitintal ni Satanas ang matag nakabig nga 

  naluwas, Siya motintal sa matag tawo nga naayo. Sama nga kamo mawad-an sa espi 

  rituhanong kadaugan, kamo mahimong mawad-an sa pisikal nga kadaugan. Bisan 

  unsa ang inyong gisalig sa Dios mahitungod sa inyong espirituhanong pagkinabuhi, 

  kamo pagasulayan nianang dapita. 

 

 -Sukli ang mga ataki ni Satanas: Dasiga ang gitambagan nga magpabilin sa hawanan 

  sa pagtoo pinaagi sa pagpadayon sa pagtuon sa Pulong sa Dios sa pagpang-ayo ug 

  magpamatuod mahitungod sa ilang kaayohan ngadto sa uban. Usa ka paagi sa pag 

  buntog ni Satanas mao ang Pulong sa inyong pagpamatuod. Sultihi ang tawo nga   

  naayo nga mosukol sa mga ataki ni Satanas sa "Rhema" nga Pulong sa Dios pinaagi 

  sa pagkutlo sa piho nga mga bersikulo mahitungod sa kaayohan. Ang nagpatambag 

  kinahanglan mapalibutan sa positibo nga palibut sa pagtoo, kadtong gusto magpada 

  yon sa pagdayeg sa Dios uban kaniya alang sa kaayohan ug magtabang kaniya sa   

  pagpakigbatok sa mga ataki sa kaaway. 

 

 -Bag-oha ang ilang pamaagi sa kinabuhi: Ang pagbalik ngadto sa makasasala nga mga 

  binuhatan mahimong magpasabot sa pagbalik sa sakit (Juan8:11). Awhaga ang nag 

  patambag nga maglakaw nga masinugtanon sa Dios ug sa Iyang Pulong. Ang tinuyo 

  nga sala moresulta sa pagkawala sa kaayohan (Juan 5:14). Ang pagbalik sa dili   

  maayo nga mga binuhatan mahimo usab nga mopabalik sa sakit. Ang mga dili   

  maayo nga mga binuhatan sa pagkatinuod sala, tungod kay ilang gihugawan ang   

  templo sa Dios. Ang nagpatambag kinahanglan awhagon sa pagsunod sa mga giya sa 

  Biblia alang sa panglawas ug kaayohan. 

 

 -Balik Alang sa Pagpamatuod sa Medikasyon: Kon ang gitambagan anaa ubos sa   

  medikal nga pag-atiman, awhaga sila nga mobalik sa ilang doktor alang sa pagma  

  tuod sa kaayohan. Ubos sa balaod sa Daang Tugon, ang mga pari sama sa mga   

  doktor. Sila nag-ila sa mga sakit ug nagpahibalo sa mga kaayohan. Si Jesus miingon 

  sa sanlahon nga iyang giayo nga mobalik alang sa pagmatuod sa iyang kaayohan. 

 

Unsay Buhaton Kung Sila Wala Naayo: 

 

Ayaw pasagdi ang mga tawo nga mouli nga mawad-an ug paglaum o sad-an tungod kay sila 

wala mamaayo. Ipasabot nga tungod lang kay wala sila makakita sa makita nga mga resulta 

wala magpasabot nga sila dili maayo. Ang kaayohan magsugod diha sa espiritu. Adunay mga 

nalangan nga kaayohan, nga mao, ang pagkaapuli ni Abraham ug Sara, bisan pa tuod nga ang 

Pulong gihatag na sa mga tuig nga nanglabay. 
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Adunay panahon usab nga nalambigit. Tagda ang tawong bakol sa ganghaan sa templo sa 

Mga Buhat 5. Si Jesus naglakaw sa mga ganghaan sa templo matag adlaw, bisan pa niana kita 

gisultihan nga ang bakol nga tawo didto sulod sa daghang katuigan. Siya sa ulahi giayo ni 

Pedro ug Juan (Mga Buhat 5: 15-16). Adunay takdang panahon usab alang kang Job ug 

Lazaro. 

 

Dasiga sila sa: 

 

-Pagpadayon sa paglahutay diha sa pag-ampo alang sa kaayohan: Si Jesus nagtudlo sa  

 makanunayon nga pag-ampo. Siya wala mopahunong niini. 

 

-Padayon sa pagpalig-on sa ilang pagtoo: Kini mahimo pinaagi sa pagtuon sa "Rhema" nga  

 Pulong sa Dios sa kaayohan. 

 

-Padayon sa pagsugid sa ilang mga sala: Ang pagsugid sa matag adlaw nagpasalig nga dili   

 kini magpasamot sa pisikal nga kondisyon. 

 

-Ipagamit ang ilang kaugalingong espirituhanong gahum: Ang tanang magtotoo adunay mga 

 sukaranan alang sa kaayohan ug kaluwasan. Sugdi ang paggamit niini. Sila mao: 

 

 -Ang Pulong sa Dios. 

 -Ang dugo ni Jesus. 

 -Ang pulong sa imong kaugalingong pagpamatuod. 

 -Ang gahum sa pagbugkos ug paghubad. 

 -Pag-ampo ug pagdayeg. 

 -Mga hinagiban sa pakiggubat nga gilista sa Efeso 6: 10-18. 

 -Ang awtoridad ug gahum sa Balaang Espiritu. 

 

-Kon diin adunay kahigayunan, ipausab ang ilang pamaagi sa kinabuhi: Wagtanga ang  

 makasasala ug dili  maayo nga mga binuhatan. Ang kaayohan kasagaran moabot kon inyong 

 ipahiuyon ang inyong pagkinabuhi ug pagkamatinumanon sa Pulong sa Dios. 

 

-Paghimo ug palibut sa pagtoo: Ang nagpatambag kinahanglan nga magpalibut sa iyang 

 kaugalingon sa usa ka hawanan sa pagtoo pinaagi sa pagkahimong kabahin sa panaghiusa sa 

 mga magtotoo. 

 

-Buhata ang hingpit nga pagsalig sa Dios: Ang hingpit nga pagsalig nagpasabot nga sa pag 

 kinabuhi o pagkamatay, sakit o kahimsog, kita anaa sa Iyang mga kamot: Juan 10:29; 

 Job 13:15; 19:26 

 

-Sukol nga positibo sa pag-antus: Samtang naghulat alang sa hingpit nga kaayohan, sultihi  

 ang nagpatambag nga mosukol sa ilang pag-antus sa paagi nga ang uban maapektuhan sa   

 positibo nga paagi. Kini mahimo pinaagi sa: 

 

 -Mga pagpasalamat: 1 Mga Taga-Tesalonica 5: 16-18. 

 -Pagtugot sa Dios nga mahingpit ang Iyang kalig-on diha sa kahuyang:  

  2 Corinto 12: 9-10 
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 -Pagpakita ug pailub samtang nagahulat. Ang mga tawo naghulat sa mga opisina sa 

  mga doktor alang sa mga resulta sa medikal nga mga pagsusi. Kita naghulat sa   

  medisina nga mo-epekto. Nganong dili kita makahulat sa Dios? Kadtong adunay   

  pailub makapanunod sa mga saad: Hebreohanon 6:12; 12: 2-3; Santiago 1: 2-4; 5:10-

  11; Salmo 27:14; 37:34; Isaias 40:31; Roma 5: 3-5 

 

 -Pag-ila nga walay pag-antus nga walay katuyoan. Tun-i ang rekord sa Biblia   

  mahitungod sa mga nag-antus nga nagdokumento niini. 

 

MGA PANGUTANA MAHITUNGOD SA KAAYOHAN 

 

NGANONG GITUGUTAN SA DIOS ANG SAKIT DINHI SA KALIBUTAN? 

 

Ang Dios walay katuyoan nga ang tawo masakit o mamatay, apan Iyang gihatag sa tawo ang 

kabubut-on sa iyang kaugalingon sa pagpili sa dautan o maayo. Sa diha nga gigamit ni Adan 

kana nga kabubut-on didto sa Tanaman sa Eden ug gipili nga magmasinupakon Dios, ang 

sala misulod sa kalibutan ug ingon nga resulta, sakit ug kamatayon. 

 

UNSA ANG LANGITNONG KAAYOHAN? 

 

Ang direkta nga interbensyon sa Dios sa pag-ayo sa mga masakiton ug mga sinakit nga mga 

lawas nga wala magkinahanglan sa mga mananambal o medisina. 

 

ANG TANANG BA NGA KAAYOHAN GIKAN SA DIOS? 

 

Ang kaayohan pinaagi sa pag-ampo ngadto sa usa ka tinuod nga Dios ug / o lehitimong pama 

agi sa medikal gikan sa Dios. Ang Dios nagtabang sa medikal nga kaayohan tungod kay ang 

matag maayo nga gasa (lakip ang lehitimong tambal) gikan sa Dios. Ang kaayohan gikan ni 

Satanas, Bag-ong Kapanahonan, o uban pang mga dili kasulatanhon nga pamaagi dili gikan 

sa Dios. 

 

SAYOP BA NGA MONGADTO SA MGA DOKTOR O MOINOM UG MEDISINA? 

 

Dili. Adunay daghang maayo nga mga medikal nga mga doktor nga ang talento ug abilidad 

makatabang sa proseso sa kaayohan. Daghang mga medisina ang gikan sa natural, makapa 

himsog, hinimo sa Dios nga mga butang. 

 

ANG KAAYOHAN BA ALANG KARON? 

 

Oo. Ang Dios dili mausab. Si Jesus nag-ayo sa mga tawo samtang dinhi sa yuta ug Siya buhi 

pa gihapon hangtud karon. Ang Iyang sugo ngadto sa Iyang mga sumusunod dili lamang sa 

pagsangyaw sa Ebanghelyo, kondili usab sa pag-ayo sa masakiton. 

 

ANG AKONG SAKIT BA MAOY SILOT SA AKONG MGA SALA? 

 

Dili kinahanglan. Ang ubang mga tawo gisakit ingon nga resulta sa sala (Deuteronomio 28: 

22, 27, 28, 35). Apan sa Juan 9: 2-3, giayo ni Jesus ang usa ka buta nga tawo nga nangutana 

ang Iyang mga disipulo, "Kinsa ang nakasala ... kining tawhana o ang iyang mga ginikanan, 
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nga siya natawo nga buta? "Si Jesus mitubag," Wala nakasala kining tawhana, ni ang iyang 

mga ginikanan; kondili aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. " 

 

ADUNA BAY PIPILA KA MGA TAWO NGA ADUNAY GASA SA PAGPANG-AYO?  

MOADTO BA AKO KANILA ALANG SA PAG-AMPO? 

 

Ang Biblia naghisgot sa espesyal nga mga gasa sa pagpang-ayo. Apan kinahanglan kitang 

mag-amping sa pagpangita sa Dios alang sa kaayohan ug dili sa tawo.  Ang tanan nga mga 

magtotoo adunay awtoridad sa pag-ampo ug pagtoo alang sa kaayohan. 

 

MGA YAWING BERSIKULO MAHITUNGOD SA KAAYOHAN 

 

 Nga mao ang nagapasaylo sa tanan mong kasal-anan; Nga mao ang nagaayo sa 

 tanan mong mga balatian. (Salmo 103: 3) 

 

 Hinigugma, ginaampo ko nga magauswag ka sa tanan nga mga butang ug may 

 maayong panglawas, maingon nga nagauswag ang imong kalag.(3 Juan 2) 

 

 Ako mao si Jehova nga nagaayo kanimo. (Exodo 15:26) 

 

 Si Jesu-Kristo mao sa gihapon kagahapon, ug karon, ug hangtud sa kahangturan. 

 (Mga Hebreohanon 13: 8) 

 

 Ug kining mga ilhanan magauban kanila nga nagatoo. Ilang pandungan sa ilang mga 

 kamot ang mga masakiton, ug sila mangaayo. (Marcos 16: 17-18) 

 

 ... Pinaagi sa kang kinsang mga labod kita nangaayo. (1 Pedro 2:24) 

 

 ... Uban sa Iyang mga labod kami nangaayo. (Isaias 53: 5) 

 

 Aron kini matuman sumala sa gisulti ni Isaias nga manalagna, nga nagaingon: Siya 

 gayud ang nagkuha sa akong mga kaluyahon, ug nagdala sa akong mga balatian. 

 (Mateo 8:17) 

 

 Ngadto sa usa ang pagtoo pinaagi sa mao ra nga Espiritu; ngadto sa usa ang mga 

 gasa sa pagpang-ayo pinaagi sa mao ra nga Espiritu. (1 Corinto 12: 9) 

 

 Ug samtang manlakaw kamo,magwali nga nagaingon ang Gingharian sa Langit 

 haduol na.  

 

 Pagaayohon ninyo ang mga masakiton, pagahinloan ninyo ang mga sanlahon; 

 pagbanhawon ninyo ang mga patay, paghinginlan ninyo ang mga yawa: sa walay 

 bayad gidawat ninyo, nan ihatag usab ninyo sa walay bayad. (Mateo 10: 7-8) 
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PAGTAMBAG NIADTONG MITUBAG ALANG 

SA KALINGKAWASAN 
 

 

PASIUNA 

 
Ang panginahanglan alang sa kalingkawasan gipakita pinaagi sa kakulang sa kaabtik nga 

mahimong gawasnon gikan sa mental, emosyonal, pisikal, o espirituwal nga pagkaulipon nga 

nalangkit sa kalihokan sa mga demonyo o buhat sa unod. 

 

Ang atong pakiggubat nahiuban sa mga pwersa sa dautan (Efeso 6:12). Ang atong hinagiban 

mao ang Pulong sa Dios. Ang gubat naglakip sa pag-ampo (Mga Taga-Efeso 6: 14-18) uban 

sa awtoridad ug gahum nga gihatag ni Jesus (Marcos 16:17; Mga Buhat 1: 8). 

 

Ang mga kaso sa aktuwal nga demonyohanong pagpanag-iya gamay lamang kon itandi sa 

mga gilupigan sa kaaway pinaagi sa mga taras, depresyon, pagkawalay kadasig, ug uban pa 

ug kadtong naulipon sa mga buhat sa unod. 

 

PAGMINISTERYO NIADTONG NAGKINAHANGLAN SA KALINGKAWASAN 
 

Ania ang pipila ka giya alang sa pagpangalagad niadtong nanginahanglan sa kalingkawasan: 

 

PANGUTAN-A MAHITUNGOD SA KALUWASAN: 
 

Kung wala ka masayud kung ang tawo Kristohanon, pangutan-a mahitungod sa ilang kaluwa 

san. Ang kaluwasan gikinahanglan alang sa tinuod nga kalingkawasan. 

 

TINOA ANG TINUOD NGA PROBLEMA: 

 

Pangutan-a ang tawo, "Unsay problema?" Ang ilang hangyo mao ang usa ka buhat sa pagtoo 

nga makapalihok sa mga proseso sa kalingkawasan (Santiago 5: 14-15). Pangayo ug piho nga 

pahayag sa hamubo nga mga kamatuoran. 

 

Ayaw pagsulay sa pag-analisar sa imong hunahuna sa kasayuran nga gihatag kanimo. Ang 

imong katungdanan mao ang pagministeryo sa kalingkawasan. Ang pipila ka talagsaon nga 

mga kaso nagkinahanglan’g pribado ug mas daghang panahon alang sa pagtambag. Kini 

kinahanglan ipasa ngadto sa mga kawani sa pastor. 

 

Pangutan-a ang tawo nga pagaampoan, "Nagtoo ka ba nga si Jesus makapalingkawas 

kanimo?" Kon sila motubag sa positibo nga paagi, dayon pangutan-a, "Nagtoo ka ba nga 

buhaton kini ni Jesus karon?" Kung ang tubag "dili" sa bisan asa niini nga mga pangutana, 

ang dugang nga pagtudlo gikan sa Pulong sa Dios gikinahanglan. 

 

Gamita ang kasayuran gikan sa interbyu ug / o sa kaalam nga gihatag sa Dios kanimo aron 

mahibal-an kung ang problema anaa sa: 
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-Espirituhanong hawanan: Mga problema nga may kalabutan sa sala. 

 

-Pisikal nga hawanan: Mga sakit sa lawas nga gipahinabo sa mga demonyo sa mga balatian. 

 

-Emosyonal nga hawanan: Ang mga problema mahitungod sa kabalaka, kahadlok, kasuko,   

 kapait, kasilag, pagkasad-an, pagduhaduha, kapakyasan, kasina, kahakog, kalibog,  kapak  

 yasan, kahingpitan sa kusog sa unod, dili mapasayloon, ug nangagi nga mga kahimtang. 

 

-Pangisip nga hawanan: Ang mga problema nga naggikan sa negatibong panghunahuna, mga 

 ataki ni Satanas sa hunahuna, kakulangon sa kaisipan. 

 

Hinumdomi: Tungod kay ang tawo tulo ka bahin, ang mga problema sa usa ka hawanan 

makaapekto sa tibook nga pagkatawo. Samtang ikaw moministeryo, pakig-atubang sa tibook 

nga pagkatawo, dili usa ka dapit lamang. Ang tawo lawas, kalag, espiritu: Ang kinatibuk-an 

nagpasabot sa pagdumala sa tanan niini. 

 

PAG-AMPO SA PAG-AMPO SA KALINGKAWASAN: 

 

Pag-ampo sa pag-ampo sa kalingkawasan nga nagpunting sa piho nga suliran sa demonyo 

hanon nga impluwensya nga imong naila. 

 

Ikaw dili kinahanglan nga moagni sa Dios sa pagpalingkawas pinaagi sa imong pag-ampo. 

Sama nga ang kaluwasan anaa na,ang sama tinuod usab sa kalingkawasan. Ingon nga ang 

kaluwasan gibasi sa kahimtang sa pagtoo, mao usab ang kalingkawasan. Ang Dios buot 

mopalingkawas, sama sa iyang gusto nga moluwas. 

 

Bisan ang gahum sa Dios usahay anaa sa usa ka espesyal nga paagi alang sa kalingkawasan 

(Lucas 5:17), Ikaw mahimo gihapon nga mag-ampo nga walay espesyal nga pagdihog tungod 

kay si Jesus nagsugo kanimo sa pagbuhat niini sama sa Iyang pagsulti kanimo nga ipakaylap 

ang Ebanghelyo. 

 

Si Jesus nagtudlo nga una nimong gapuson ang kaaway, unya makahimo ka na sa paggahum 

kaniya: 

 

 O unsaon man sa usa ka tawo pagsulod sa balay sa usa ka tawong kusgan ug sa pag-

 agaw sa iyang kabtangan, kondili niya unang gapuson ang kusgan? Ug unya paga 

 kawatan ang iyang balay. (Mateo 12:29) 

 

Kung ang mga demonyohanong mga gahum nagabugkos sa pagdaugdaug gikan sa gawas, 

pag-ampo alang sa ilang paghupot nga matangtang ug ang ilang mga gahum pagagapuson. 

Pananglitan, gibadbaran ni Jesus ang babaye sa sinagoga gikan sa espiritu sa balatian. Siya 

wala gipanag-iya, apan gidaugdaug. Ang paghingilin dili gikinahanglan. 

 

Sa mga kaso sa pagpanag-iya sa demonyo, ikaw may awtoridad sa paghingilin sa mga 

demonyo sa ngalan ni Jesus. Kini dili awtoridad sa imong kaugalingong gahum o abilidad, 

apan sa Iyang ngalan. Importante nga gamiton ang ngalan ni Jesus sa aktuwal nga pag-ampo 

sa paghingilin sa demonyo. Sa diha nga makita ang demonyohanong pagpanag-iya, ikaw 

kinahanglan nga mangayo ug tabang sa mga kawani sa pastor. 
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Ang pagsinggit ug pag-iyagak dili gikinahanglan. Kining imong awtoridad sa ngalan ni Jesus 

mao ang nagdala sa kalingkawasan, dili ang gikusgon sa imong tingog panahon sa pag-ampo 

sa kalingkawasan. 

 

Ayaw paggahin ug panahon sa pagpakigsulti sa demonyo, kon kini mahayag pinaagi sa gisul 

ti nga mga pulong. Si Jesus mibadlong sa mga demonyo ug giingnan sila nga magpakahilom 

(Lucas 4: 34-35). Hinumdomi nga ang bisan unsang pakig-istoryahanay sa mga demonyo 

delikado tungod kay sila adunay mga espiritu nga bakakon. Kanunay did-i ang mga demonyo 

nga makasulod pa pag-usab. Kini importante nga bahin sa pag-ampo sa kalingkawasan: 

 

 Ug sa pagkakita ni Jesus nga ang panon sa katawhan mingdugok kaniya, iyang 

 gibadlong ang mahugawng espiritu, nga nagaingon kaniya: Espiritu nga amang ug 

 bungol, ako nagasugo kanimo sa paggula gikan kaniya ug ayaw na pagsulod ngadto 

 kaniya. (Marcos 9:25) 

 

Ayaw tugoti ang mga demonyo sa paghimo sa usa ka pasundayag. Sa dihang nakita ni Jesus 

ang mga buhat sa mga demonyo nga nagadani sa panon sa katawhan, gilayon Iyang gipahu 

nong ang pasundayag nga gipahigayon sa dautang espiritu ug gipapahawa kini (Marcos 9:25). 

 

Ayaw pagsulay sa paghingilin sa mga demonyo ngadto sa impyerno. Si Jesus ug ang Iyang 

mga disipulo wala nagbuhat niini. Kita adunay awtoridad lamang sa pagbugkos, paghubad, 

ug paghingilin (Mateo 8:29). 

 

DAYEGA ANG DIOS SA TUBAG: 

 

Sundi ang pag-ampo sa pagdayeg sa Dios alang sa kalingkawasan. Pagdayeg pinaagi sa  

pagtoo ug dili sa panan-aw. Ikaw nagabuhat kon unsa ang gisulti sa Pulong sa Dios. Toohi 

nga buhaton Niya ang Iyang giingon nga Iyang pagabuhaton. Pasalamati Siya niini. 

 

Sa mga kaso sa pagpanag-iya sa demonyo, usahay ang mga demonyo manggawas sa pakig 

bisog, sama sa pagsiyagit, o pagpakuyap. Sa diha nga ang mga demonyo mibiya (bisan sa 

pagpanag-iya o pagpanglupig), adunay pagbati sa pagkahigawas, kalipay, sama sa pagtang 

tang sa kabug-aton. 

 

HATAGI UG PANUDLO ALANG SA PAGSUNOD NGA PAG-ATIMAN: 

 

Human sa pagkalingkawas gikan sa mga pwersa sa demonyo, ang nagpatambag kinahanglan 

nga giyahan ngadto sa pag-ampo sa pagsugid, paghinulsol, ug pagsalikway sa bisan unsang 

mga sala o kalambigitan nga may kalabutan sa mga kalihokan sa demonyo. Kung ang tawo 

adunay bisan unsang okulto nga mga butang (sama pananglit sa mga diosdios, mga butang sa 

voodoo, kagamitan sa pagpamarang, ug uban pa), kini kinahanglan pagalaglagon. 

 

Sa diha nga ang demonyo gihinginlan, siya mangita ug laing lawas nga magamit. Si Jesus 

nagtudlo nga ang pagbiya sa dautan nga mga espiritu nagbilin sa dapit nga walay sulod. 

Adunay kakuyaw nga ang demonyo mobalik sa iyang kanhing biktima nga giubanan sa mas 

grabe nga mga espiritu (Lucas 11: 24-26). Sa diha nga ang demonyo gihinginlan kini dili 

mahimutang ug madiskontento sa gawas sa lawas sa tawo. Pinaagi lamang sa pagpuyo ug 

pagkontrolar sa kinabuhi sa tawo nga ang demonyo makatuman sa dautan nga mga katuyoan 

ni Satanas. 
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Kini mao ang hinungdan nga ang paghinginlin sa espirituhanong "balay" kinahanglan mapun-

an sa bag-ong pagkatawo nga kasinatian ug sa pagpapuno sa Balaang Espiritu. Ang pagsunod 

nga pagtambag ug pagministeryo gikinahanglan. Ang tawo kinahanglan mapuno sa Pulong sa 

Dios ug pag-ampo ug mahimong kabahin sa komunidad sa mga magtotoo. 

 

MGA PANGUTANA MAHITUNGOD SA KALINGKAWASAN 

 

ANG MGA DEMONYO TINUOD BA? 

 

Ang ministeryo ni Jesus nagpakita nga ang demonyohanong mga espiritu tinuod nga pwersa 

sa dautan. Si Jesus midawat sa kamatuoran nga si Satanas mao ang magmamando sa panon sa 

mga demonyo. Siya nagtudlo sa katinuod ug sa gahum sa mga demonyo. Siya miingon nga 

ang paghingilin sa mga gahum sa demonyo maoy 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 gitudlo ni Jesus mahitungod sa mga demonyo. 

 

Ang dako nga bahin sa pagministeryo ni Jesus naglakip sa pagdumala sa mga gahum sa 

demonyo. Mao kini ang ehemplo ni Jesus ug ang awtoridad sa Iyang ngalan nga naghatag  

sa Kasulatanhong basihan sa pag-atubang sa demonyohong mga gahum. 

 

Si Jesus nag-alagad sa tanan nga miduol nga adunay problema sa mga demonyo. (Mga Buhat 

10:38) 

 

ASA GIKAN ANG MGA DEMONYO? 

 

Si Lucifer, usa ka arkanghel gikan sa langit kinsa nahibaloan nato nga si Satanas, mirebelde 

batok sa Dios ug gihinginlan gikan sa langit uban sa iyang mga sumusunod. Kini mao ang 

dautan nga mga anghel o mga espiritu sa demonyo. 

 

UNSA ANG ILANG KATUYOAN? 

 

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 pagsupak sa kabubut-on sa Dios mao ang tumong ni Satanas. Ang pulong "Satanas" 

nagkahulugan nga "kaaway." Si Satanas panguna nga kaaway sa Dios (Job 1: 6; Mateo 

13:39). Siya, sa ikaduha, ang kaaway sa tawo (Zacarias 3: 1; I Pedro 5: 8). 

 

GIUNSA NILA PAGPALIHOK? 

 

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 personalidad, pinaagi sa mga lalaki ug mga babaye, sa pagtuman sa mga tumong ni 

Satanas sa kalibutan. 

 

Ang mga demonyo adunay nagkalainlain nga mga kinaiya. Usa ka demonyo ang nagpaila sa 

iyang kaugalingon diha sa I Mga Hari 22:23 ingon nga usa ka "bakakon nga espiritu. "Bungol 

ug amang" nga espiritu nagpaila sa Marcos 9:25. 
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Ang mga demonyo sa nagkalainlaing mga kinaiya naglihok ingon nga mga espiritu sa 

balatian, pangdani nga mga espiritu, ug mga mahugaw nga espiritu. Si Satanas migamit 

kanila sa pagpakiggubat batok sa tawo sa lawas, kalag, ug espiritu: 

 

Mga Espiritu sa Balatian: 

 

Kini nga mga espiritu makasakit sa mga lawas sa mga magtotoo ingon man sa mga dili- 

magtotoo. Basaha ang Lucas 13: 10-17. Kini nga babaye gisakit sa espiritu sa balatian. Siya 

anaa sa mga serbisyo sa adlaw nga igpapahulay ug gitawag siya ni Jesus nga "anak nga 

babaye ni Abraham." Kining duha ka mga kamatuoran nagpaila nga tingali siya sumusunod 

sa Dios, apan ang iyang lawas gisakit ni Satanas sulod sa 18 ka tuig. Alang sa uban pang mga 

ehemplo sa gahum sa demonyo nga nagasakit sa lawas, tan-awa sa Mateo 12:22; 17: 15-18; 

Mga Buhat 10:38; 2 Corinto 12: 7. 

 

Pangdani nga mga Espiritu: 

 

Kini nga mga espiritu nagsakit sa espiritu sa tawo, nga nagdani kaniya sa pagtoo sa bakak 

nga mga doktrina ug mahinukman sa walay katapusan nga silot. Sila ang mga espiritu sa 

bakak nga doktrina, kulto, bakak nga Kristo, ug mini nga mga magtutudlo (1 Timoteo 4: 1). 

Kining mga pangdani nga mga espiritu malimbongon. Sila namuhat sa mga milagro nga 

naghatud sa uban sa pagtoo nga sila gikan sa Dios (Pinadayag 16:14; 2 Taga Tesalonica 2: 9-

10). Ang pangdani nga mga espiritu naglakip sa "espiritu sa pagpanagna" nga gihisgutan 

Mga Buhat 16:16. 

 

Ang maong mga espiritu sa pagpanag-an o "pamilyar nga mga espiritu" naglihok sa mga 

panagna sa kaugmaon, mga ungo, ug mga nanghimalad, bolang kristal, ug ang mga nagbasa 

sa dahon sa tsaa. Pinaagi sa dili kasulatanhong mga pamaagi, ang mga espiritu sa pagpanagna 

nangangkon sa pagtagna sa umaabot o pagdiskobre sa kahibalo nga dili mahibal-an sa natural 

nga paagi. 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 1 Samuel 28: 3. 

 

Ang pangdani nga mga espiritu nagpagahi sa tanlag, nangdani, nagpaibug, nangtintal, nang 

haylo, nangdaldal, nagpahinam, nang-aghat, nangpukaw, nanglamat, ug nanglimbong. Ang 

pangdani nga mga espiritu nagalihok sa matag kulto ug sa bisan asa nga anaa ang sayop nga 

doktrina. Si Satanas nagtinguha sa pagsimba ug iyang buhaton kini sa bisan unsang paagi nga 

iyang mahimo aron makuha kini. Ang pangdani nga mga espiritu nagdani sa mga lalaki ug 

mga babaye sa pagsimba sa mga diosdios ug gani si Satanas mismo. 

 

Mahugaw nga mga Espiritu: 

 

Kini nga mga gahum sa demonyo nagsakit sa kalagnon nga kinaiya sa tawo. Sila ang respon- 

sable sa imoral nga mga binuhatan, mahugaw nga mga hunahuna, mga tintasyon ug uban 

pang pamaagi ni Satanas nga gigamit sa paggapus mga lalaki ug mga babaye. Sa diha nga si 

Satanas makakontrolar sa mga indibidwal pinaagi sa mga mahugaw nga espiritu, siya maka 

himo usab sa pagpanglihok sa mga panimalay, simbahan, ug tibook nga mga nasud tungod 

kay kini nga mga grupo gilangkuban sa mga indibidwal. Mao kini ang paagi nga gigamit ni 

Satanas sa nagkalainlaing lebel sa estraktura sa katilingban. Pananglitan sa mahugaw nga 

espiritu makita sa Mateo 10: 1; 12:43; ug Marcos 1: 23-26. 
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Ang dautang mga espiritu makadaugdaug sa mga tawo. Ang pagdaugdaug nagpasabot sa 

pagpabagsak, pagsumpo, o pagbugkos gikan sa gawas. Kini nga pagdaugdaug gihimo sa  

dautan nga mga espiritu sa lainlaing mga paagi. Sila ang hinungdan sa depresyon, naghimo 

ug negatibo nga mga kahimtang, ug nagpasulod sa sayop nga mga hunahuna ngadto sa 

salabutan sama sa paghunahuna sa paghikog, imoralidad, kawalay pagtoo, kahadlok, ug uban 

pa. Ang mga demonyo naghimo sa Satanasnong mga sirkumstansya ug mga sitwasyon nga 

nagtintal sa mga tawo sa pagpakasala (Mga Buhat 10:38). 

 

Ang mga demonyo makahimo usab sa pag-angkon sa mga tawo. Ang pagpanag-iya sa mga 

demonyo maoy usa ka kondisyon diin usa o mas daghang dautang espiritu (mga demonyo) 

nagpuyo sa lawas sa usa ka tawo ug hingpit nga nagkontrolar sa ilang biktima sa kinabubut-

on. Ang uban nga mga tawo gusto nga mogamit sa pulong "nademonyohan" kay sa gipanag- 

iya, apan sa walay pagtagad sa pulong, ang gipanag-iya nga tawo maoy tagbalay sa mga 

demonyo nga nagpuyo. 

 

Ang pagpanag-iya mahitabo sa kagustuhan. Ang usa ka tawo tingali nagtinguha nga pagapa 

nag-iyahon sa mga gahum sa espiritu aron sa pagpahigayon ug mga tigum sa mga espiritista, 

makapangtunglo, mahimong barangan, o mangita ug lain pang mga labaw sa kinaiyahan nga 

gahum. 

 

Ang pagpanag-iya mahitabo usab nga walay kagustuhan. Ang indibidwal wala magtinguha 

nga mapanag-iya, apan pinaagi sa makasasala nga mga panghunahuna, mga binuhatan, o 

pagkalambigit sa mga resulta sa okultismo. 

 

Ang mga demonyohanong gahum nga nagalihok sa mga ginikanan ug ang mga sala sa mga 

ginikanan nakaapekto sa sunod nga kaliwatan. (Exodo 20: 5; 34: 7; Deuteronomio 5: 9). Kini 

nga mga asoy sa pagpanag-iya sa demonyo o pagdaugdaug sa mga bata sama sa natala sa 

Marcos 7: 24-30 ug 9: 17-21. 

 

Adunay butang usab nga sama sa demonyohanong pagkalinga. Kini usa ka kondisyon diin 

ang usa nalinga pinaagi sa interes o kahingawa sa mga demonyo. Kini talagsaon nga interes 

sa okultismo, mga demonyo, ug kang Satanas nga nagkontrolar sa mga interes ug mga pa 

ngagpas sa nagadiktar nga paagi. Ang ingon nga pagkalinga sa demonyohnong gahum mo 

sangpot sa pagpanag-iya kanila. 

 

ANG MGA KRISTOHANON BA MAPANAG-IYA SA DEMONYO? 

 

Ang usa ka matuod nga magtotoo dili mapanag-iya sa demonyo tungod kay ang Balaang 

Espiritu dili makapuyo sa sama 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 kamo sa usa ka bili: busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong  lawas ug 

 sa inyong espiritu, nga mga iya sa Dios. (1 Corinto 6: 19-20) 
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Sa diha nga kamo nahisakop sa Dios ug napuno sa Balaang Espiritu, kamo dili maiya ni 

Satanas ug dili mapuno sa iyang mga espiritu sa samang higayon. Ang Espiritu Santo dili 

magpabilin sa mao gihapon nga "templo" uban ni Satanas. Apan wala kini magpasabot nga 

ang mga magtotoo dili maapektuhan sa mga gahum sa demonyo. Kini mao ang mga gahum 

nga atong gipakigbatukan. 

 

GIUNSA SA MGA DEMONYO PAGKONTROLAR? 

 

Ang mga demonyo nagkontrolar sa daghang mga paagi: 

 

Mga Kaliwatan: Ang mga demonyo manaugdaug o mangangkon sa tawo tungod sa miaging 

pagpangangkon o panaugdaug sa mga ginikanan. Kini ang mga asoy sa demonyohanong 

impluwensya sa mga bata (Exodo 20: 5; 34: 7; Deuteronomio 5: 9). 

 

Ang Hunahuna: Ang hunahuna mao ang usa sa nag-unang mga nataran sa panggubatan ni 

Satanas. Kung si Satanas makakontrolar inyong mga hunahuna, siya sa dili madugay maka 

kontrolar sa inyong mga lihok. Ang kakulang sa pangisip nga pagkontrolar moresulta sa kaku 

lang sa paggamit sa kabubut-on. Kini mosangpot sa makasasala nga mga binuhatan. Ang pag 

padayon sa makasasala nga mga hunahuna ug mga aksyon modala gikan sa pagpanaugdaug 

ngadto sa pagpanag-iya ug sa katapusan ngadto sa salawayon nga hunahuna sama sa gihu 

lagway sa Mga Taga Roma l. Kini nga panghunahuna hingpit nga gikontrolar sa dautan 

nga mga hunahuna. Ang mga demonyo makaangkon usab ug dalan pinaagi sa mga pang-usab 

sa hunahuna nga mga druga nga makapakunhod sa abilidad sa pagbuntog sa mga demonyo ug 

paghatag ug dugang nga agianan. "Ang pag-usab sa pangutok" o "pagkontrolar sa hunahuna" 

nga mga pagtudlo usab naghatag ug agianan sa pagsulod. 

 

Makasasala nga mga Lihok: Ang makasasala nga mga hunahuna sa dili madugay matuman 

pinaagi sa makasasala nga mga buhat. Pananglitan, ang hunahuna sa pagpanapaw natuman 

diha sa tinuod nga buhat sa pagpanapaw. Ang sala maoy pagrebelde, ug ang rebelyosong mga 

hunahuna ug mga lihok naghatag ug agianan nga makasulod ang kalihokan sa demonyo. 

 

Sa diha nga ang magtotoo magpadayon sa makasasala nga mga hunahuna o mga buhat sila 

"naghatag ug luna" sa Yawa (Efeso 4:27). Dugang nga espirituhanong lawak ang gihatag 

alang sa kalihokan sa kaaway. Mga sala sa pag-apil sa okultismo, lakip na ang mga butang, 

literatura, mga tigum sa mga espiritista, ug uban pa, maoy mga aksyon nga hilabihan ka 

kuyaw ug makadani sa mga gahum sa demonyo. 

 

Ang dili magtotoo nga nagpuyo sa sala abli dili lamang sa pagdaugdaug nga mga gahum sa 

demonyo, apan usab sa pagpanag-iya. Ang mga tawo nga iya ni Satanas ug wala pa maka 

sinati sa bag-ong pagkatawo diha kang Jesu-Kristo mga iya aron gamiton, daugdaugon, o 

panag-iyahon sumala sa iyang kabubut-on. 

 

Tinguha: Ang ubang mga tawo nagtinguha ug naghangyo kang Satanas nga mailalum sa 

pagkontrolar sa mga gahum sa demonyo alang sa mga katuyoan sa pagbaton sa labaw sa 

kinaiyahan nga gahum o paghimo sa labaw sa kinaiyahan nga mga buhat. 

 

Walay sulod nga"Balay": Ang mga demonyo nagtagad sa lawas sa tawo nga ilang gipuy-an 

ingon nga ilang balay (Mateo 12:44).  
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Sa dihang ang usa ka tawo nakalingkawas gikan sa mga gahum sa demonyo nga wala 

mopuno sa iyang espirituhanong balay uban sa kasinatian sa bag-ong pagkatawo ug sa 

pagpapuno sa Balaan Espiritu, ang pagsulod pag-usab mahitabo. 

 

Pagtugot: Usahay ang Dios mohatag sa pagtugot alang sa mga kalihokan sa mga gahum sa 

demonyo aron sa pagtuman sa espesyal nga mga katuyoan. Kini mahimong tugotan ingon nga 

usa ka pagsulay sa mga magtotoo sama sa nahitabo kang Job. Kini mahimo usab nga paghu 

kom alang sa sala sama sa kahimtang ni Haring Saul. 

 

UNSAON NAKO SA PAGMATIKOD SA DEMONYOHANONG PRESSENSYA? 

 

Ang Balaang Espiritu naghatag sa espesyal nga espirituhanong gasa alang niini nga katuyoan. 

Kini gitawag nga gasa sa "pag-ila sa mga espiritu" (1 Corinto 12:10). Ang pag-ila nagkahulo 

gan sa "pagdiskobre, pagtimbangtimbang, ug paghimo’g kalainan tali sa". Ang gasa sa pag-

ila sa mga espiritu makapahimo sa magtotoo sa pag-ila sa mga espiritu nga naglihok sa uban. 

Kini nagtugot kaniya sa pagdiskobre, pagtimbangtimbang, ug pag-ila sa dautan nga mga 

espiritu. 

 

Dili tanan nga magtotoo adunay espesyal nga espirituhanong gasa sa pag-ila sa mga espiritu. 

Kung ang usa ka magtotoo wala niini nga gasa adunay mga timailhan sa demonyohanong 

presensya nga maobserbahan. Sa diha nga ang Canaanhon nga babaye miduol kang Jesus 

uban sa usa ka pangamuyo nga Iyang hinginlan ang mahugaw nga espiritu gikan sa iyang 

anak nga babaye, siya miingon "Ang akong anak nga babaye gisakit pag-ayo sa yawa" 

(Mateo 15:22). Giunsa niya sa pagkahibalo niini? Siya nahibalo niini pinaagi sa mga simto 

mas. Ang pagkamatikod maobserbaran kung unsa ang gibuhat sa demonyohanong mga 

espiritu sa tawo. 

 

Ania ang pipila ka mga simtomas sa kalihokan sa demonyo: 

 

Demonyohanong pagkalinga mailhan pinaagi sa dili kapugngan ug talagsaon nga pagtagad 

sa mga demonyo, ni Satanas, o sa okulto. Ang mao nga tawo mahimo nga moduladula sa mga 

okultismo nga mga buhat, kanunay magpasidungog sa tanang butang ngadto kang Satanas o 

sa mga demonyo, o magtagad sa pagtuon sa mga demonyo ug ni Satanas. 

 

Demonyohanong pagdaugdaug mailhan pinaagi sa mosunod nga mga ilhanan: 

 

1. Pisikal nga Pagkagapus: Ang "anak nga babaye ni Abraham" nga gipalingkawas ni Jesus 

    gikan sa espiritu sa balatian gigapus sa pisikal (Lucas 13: 10-17). Ang pabalik-balik nga 

    sakit mahimong demonyohanong pagpanglupig. Ang tanan nga sakit dili tungod sa mga 

    gahum sa demonyo. Ang pipila ka mga sakit gipahinabo sa paglapas sa mga balaod sa 

    kinaiyahan, sama sa dili pagkaon ug husto o pag-inom sa dili maayo nga tubig. Ang uban  

    nga sakit usab pagpanton. Ang usa ka Hari sa Biblia nga wala maghimaya sa Dios natak 

    buyan ug mga ulod sa tinai ug namatay! 

 

2. Pangisip nga pangdaugdaug: Mga kagubot sa hunahuna o panghunahuna nga kinabuhi  

    sama sa pangisip nga pag-antus, kalibog, pagduhaduha, pagkawala sa panumduman, ug  

    uban pa. Pagkawalay paglaum, kakulang sa pagpangatarungan o pagpaminaw sa uban, ang  

    dili normal nga pagkatabian o pagkahilumon. 
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   Ang tanan nga mga suliran sa hunahuna wala gipahinabo ni Satanas. Ang pagkawala sa   

    kadasig, depresyon, ug pagkalimot mahimong tungod sa alerdyi sa pipila ka mga pagkaon    

    o sa pagkadili balansi sa kemikal sa utok. 

 

   Ang Dios makahimo sa pag-ayo sa mga problema sa pangisip nga ang hinungdan dili ang 

   demonyohanong mga gahum ug ingon man makapalingkawas sa mga kaso nga gipahinabo 

    sa mga demonyo. Apan kinahanglan mag-amping nga dili ang tanang klase sa mga sakit o  

    mga suliran sa hunahuna gipahinabo sa mga demonyohanong mga espiritu. Usahay ang 

    yanong pagbag-o sa pagkaon o estilo sa kinabuhi makawagtang sa suliran kon kini tungod 

    sa natural nga mga hinungdan sama sa dili maayo nga pagkaon o pag-inom sa dili maayo 

    nga tubig. 

 

3. Emosyonal nga mga Problema: Mga kahasol sa mga emosyon nga nagpadayon o nagpaba 

    lik-balik, lakip na ang kasilag, pagdumot, kasuko, kahadlok, pagsalikway, kalooy sa kauga 

    lingon, pangabugho, depresyon, kabalaka, kawalay kasegurohan, kaikog, ug uban pa. 

 

4. Espirituhanong mga Problema: Ang hilabihang kalisud sa pagbuntog sa sala, lakip na ang  

    makasasala nga mga kinaiya. Pagsalikway sa mga espirituhanong kasulbaran sa mga  

    problema. Bisan unsa nga matang sa sayop nga doktrina o pagpanglingla, lakip na ang 

    pagkaulipon sa mga butang ug literatura sa mga kulto. 

 

5. Mga sirkumstansya: Ang mga demonyo makahimo sa lisud nga mga kahimtang nga  

    mapig-oton. Kana nga mga sirkumstansya sagad naglangkit sa kalibog ug gilayon maila  

    nga demonyohanon tungod kay ang Dios dili mao ang tigpasiugda sa kalibog (1 Corinto  

    14:33; Santiago 3:16). 

 

Demonyohanong Pagpanag-iya mailhan pinaagi sa mosunod nga mga ilhanan: 

 

l.  Pagpuyo sa Mahugaw nga Espiritu: Marcos 5: 2. Kini gipakita sa pangunang moralidad  

    nga kahugaw ug kahugawan. Mahimong maglakip kini sa tinguha nga molakaw nga walay 

    sinina (tan-awa sa Lucas 8:27). 

 

2. Talagsaong Pisikal nga Kusog: Ang tawo nga nagpakita ug kusog nga labaw sa normal nga  

     kapabilidad. Pananglitan, tan-awa sa Marcos 5: 3 ug Lucas 8:29. 

 

3. Mga Ataki: Marcos 9: 14-29; Lucas 8: 26-39. Kini nga mga ataki inubanan sa pagbula 

    sa baba. 

 

4. Pagdumili Sa Espirituwal nga mga Butang: Marcos 6: 7; 1: 21-28. Ang mga demonyo  

    nakaila kang Jesus diha-diha dayon ug mihangyo Kaniya sa pagbiya kanila nga mag- 

    inusara. Kahadlok sa ngalan ni Jesus, pag-ampo, ug sa Pulong ug ang pagpasipala sa 

    espirituhanon mao ang tanan nga mga simtomas sa pagpanag-iya sa demonyo. Ang sobra  

    nga pagpasipala mamatikdan o pagbaliko pisikal nga mga bahin ug kalit nga pagbag-o sa  

    kinaiya sa dihang ang espirituhanong mga butang mahisgutan 

 

5. Mga Kausaban Diha sa Personalidad Ug / O Tingog: Marcos 5: 9. Usa ka tawo nga kasa 

    garan maulawon tingali mahimong agresibo o mapintas. Ang mga aksyon ingon man ang  

    panagway tingali maapektuhan. Ang kinaiya sa moralidad ug panabot mausab. Ang tingog 

    mahimong usabon. 
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6. Nagadala ug Pisikal nga mga Kasakitan: Sa mga kaso sa pagpanag-iya sa demonyo, kini  

    ang labing daghan ug sagad nga mga kasakitan sa pangisip ug nerbiyos (Mateo 9:33;  

    12:22; Marcos 5: 4-5). Sila mahimo usab mag-apil sa kinatibuk-ang "pagka-imbalido" 

    o pagniwang sa panglawas (Marcos 9: 14-29). 

 

7. Kinaugalingong pagdagmal: Mateo 17: 14-21. Ang anak nga lalaki niining tawhana moluk 

    so ngadto sa kalayo. Sa Lucas 8: 26-39 kining nademonyohan nga tawo nagsamad sa iyang  

    kaugalingon pinaagi sa mga bato aron ipahamtang ang pisikal nga kadaut. 

 

8. Makalilisang nga kasakit: Ang Lucas 8:28 nag-asoy nga kining tawhana naglibut nga nag 

    tiyabaw tungod sa makalilisang nga sulodnong kasakit nga ang pagpanag-iya mao ang  

    hinungdan.  

 

9. Walay kakayahan alang sa Normal nga Pagpauyo: Lucas 8:27. Kini nga tawo wala nagpu 

    yo sa katilingban apan nagpuyo diha sa mga lubnganan sa sementeryo. 

 

10. Pinaagi sa Dili Kasulatanhon nga mga Pamaagi, Ang Katakus sa Pagtagna sa Umaabot o 

      Pagdiskobre sa Wala Mailhi: Ang babaye diha sa Mga Buhat 16:16 giingon nga "gipa 

      nag-iya" sa usa ka espiritu sa pagpanagna. 

 

Ang mosunod usab nagpakita sa demonyohanong pagdaugdaug, pagpanag-iya, o pagkalinga: 

 

 -Pagkagusto sa imoralidad sama sa pag-apil sa pornograpiya, panapaw, pakighilawas, 

  kinaugalingong pagdula sa pribadong bahin sa lawas, homoseksuwalidad, ug ubang 

  mga sala sa sekso. Mga problema sa kinaiya sa pagkaon, paghikog, pagsamad sa   

  kaugalingon, pagkalibog, ug pagbuno. 

 

 -Pagka-adik sa druga o alkohol. 

 

 -Mga pagpunaw, mga panan-awon, ug pagpamalandong nga wala magtumong o gikan 

  sa   tinuod nga Dios. 

 

 -Pagkaulipon sa mga emosyon sama sa kahadlok, kabalaka, depresyon, pagdumot, 

   kasuko, kasilag, panglibak, kasina, garbo, kapaitan, pagkanegatibo, ug pagka   

   salawayon. 

 

UNSAON NGA AKO MAPANALIPDAN GIKAN SA MGA DEMONYOHANONG 

MGA GAHUM? 

 

Ang labing importante nga panalipod mao ang pagdawat ni Jesu-Kristo ingon nga manlulu 

was tungod kay ang mga demonyo dili makapanag-iya sa matuod nga natawo pag-usab nga 

magtotoo. Bantayi ang imong kaugalingon gikan sa sala, kay pinaagi sa sala ikaw "naghatag 

ug luna sa Yawa." Ikaw naghatag ug kahigayonan kaniya nga mogamit sa demonyohanong 

mga kalihokan sa pagdaugdaug batok kanimo. Magpapuno sa Balaang Espiritu. Ang mga 

demonyohanong mga espiritu ug ang espiritu sa Dios dili makapuyo sa samang  espirituha 

nong sudlanan. 
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Likayi ang sobrang interes sa mga demonyo. Dili sayop nga tun-an kung unsa ang gisulti sa 

Pulong sa Dios mahitungod kanila, o mga kurso sama niining usa nga gibase sa Pulong sa 

Dios. Apan ayaw pagbasa sa sekular nga mga libro, ayaw pagtambong sa mga tigum sa mga 

espiritista, ug uban pa, aron makat-on ug dugang mahitungod sa mga demonyo. Likayi ang 

bisan unsa nga kalambigitan sa okulto. Ayaw pagkonsulta sa mga barangan, shaman, 

astrolohiya, horoskopiya, baraha, panghimalad, o mga magbabasa sa mga dahon sa tsaa. 

Ayaw pag-alagad sa mga diosdios o pagtugot sa mga diosdios nga makasulod sa imong 

panimalay (Deuteronomio 7: 25-26). 

 

Kontrolaha ang imong hunahuna, imong dila, ug pilia ang imong mga kauban. Importante 

usab nga makaangkon ug kadaugan ibabaw sa kalibutan ug sa unod ug gamiton ang imong 

espirituhanong mga hinagiban aron makiggubat batok sa demonyohanong mga gahum. 

 

MGA YAWING BERSIKULO MAHITUNGOD SA KALINGKAWASAN 

 

 Sa diha nga ang mahugaw nga espiritu nagagula na gikan sa tawo, siya nagasuroy sa 

 mga dapit nga mamala aron sa pagpangita ug pahulay, ug wala makakaplag. 

 

 Unya siya nagaingon: Magabalik ako sa akong balay nga akong gigikanan: ug sa 

 miabot, hikaplagan niya nga wala na pagapuy-i, sinilhigan ug dinayandayanan. 

 

 Unya moadto siya, ug magadala ug laing pito ka mga espiritu nga mga labi pang 

 dautan kay kaniya, ug sila mosulod ug mopuyo didto; ug ang ulahing kahimtang sa 

 maong tawo labi pang dautan kay sa nahauna. (Mateo 12: 43-45) 

 

 Sa katapusan, mga igsoon ko, magmalig-on kamo diha sa Ginoo, ug sa gahum sa 

 iyang kusog. 

 

 Isul-ob ang tibook hinagiban sa Dios, aron kamo makabarug batok sa mga malipat 

 lipatong kaugdahan sa yawa. 

 

 Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga punoan, 

 batok sa mga kagamhanan, batok sa mga punoan sa kangitngit niining kalibutana, 

 batok sa espirituhanon nga pagkadautan diha sa mga langitnon nga mga  dapit. 

 (Efeso 6: 10-13 

 

 Ug midugok usab ang panon sa katawhan gikan sa mga lungsod nga nagalibot sa 

 Jerusalem, nga nanagdala ug mga masakiton,ug kanila nga ginasakit sa mga 

 mahugaw nga espiritu; ug giayo silang tanan. (Mga Buhat 5:16) 

 

 Kay gikan sa daghang nga may mga mahugaw nga espiritu, nanggula kini kanila nga 

 nagatuaw sa makusog nga tingog ug daghang mga bakol ug mga piang nga gipang-

 ayo. (Mga Buhat 8: 7) 

 

 Apan ang Espiritu nagaingon sa dayag, nga sa mga umaabot nga panahon ang uban 

 mangahulog gikan sa pagtoo, nga nagapatalinghug sa limbongan nga mga espiritu,  

 ug sa mga pagtulon-an sa mga yawa. (1 Timoteo 4: 1) 
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 Ang kawatan dili moanhi, kondili aron siya makapangawat, ug makapamatay, ug 

 makapanglaglag; Ako mianhi aron sila may kinabuhi, ug aron sila makabaton niini 

 nga mas madagayaon. (Juan 10:10) 

 

 Ug kining mga ilhanan mosunod kanila nga nagatoo. Sa akong ngalan ilang paga 

 hinginlan ang mga yawa; sila magsulti sa bag-ong pinulongan. (Marcos 16:17) 

 

 Ania karon, gihatagan ko kamog gahum sa pagtunob sa mga halas ug sa tanga, ug 

 ibabaw sa tanang gahum sa kaaway; ug walay bisan unsa nga makadaut kaninyo. 

 (Lucas 10:19) 

 

 Busa magpasakop kamo nga masinugtanon sa Dios; Sukli ang yawa, ug siya 

 mokalagiw gikan kaninyo. (Santiago 4: 7) 

 

 Ug sa iyang gitawag kaniya ang iyang napulo ug duha ka mga tinun-an, iyang 

 gihatagan sila ug gahum ibabaw sa mahugaw nga mga espiritu, aron sila maka 

 hingilin kanila, ug sa pag-ayo sa tanan nga matang sa sakit ug sa tanan nga matang 

 sa balatian. (Mateo10: 1) 
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