


Ang hunahuna sa mga demonyo nagapanangpit 
og makalilisang nga imahen sa panghunahuna 
sa malisyoso ug daotang mga binuhat.  
Sa pagkatinuud, si Satanas ug ang iyang 
demonyong mga sumusunod sa makadaghan 
magtakoban sa ilang-kaugalingon isip mga 
ahente sa kamaayo ingon nga sila nangita sa 
pagsamok sa waykatahap nga katawhan gikan 
sa Pulong sa Dios.

Ug dili ikatingala, kay bisan si Satanas 
nagatakuban sa iyang-kaugalingon 
isip usa ka anghel sa kahayag.  Busa 
kini maoy dili makakurat kon ang iyang 
mga sulugoon usab magtakoban sa 
ilang-kaugalingon isip mga sulugoon 
sa pagkamatarong; kansang tumong 
pinasubay sa ilang mga binuhatan.

  2 Mga Taga-Corinto 11:14-15

Bugtong ang kamatuuran sa Bibliya ang 
nagahimo sa magtotoo sa pag-ila og demonyong 
kadaotan ug sa pagbarog nga lig-on batok sa 
ilang waykalooy nga mga ataki.
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Pasiuna
____________________________________

 Sa dili pa ikaw magsugod sa imong pagtoon sa Bibliya, kon 
ikaw usa ka magtotoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo, siguroha 
nga ikaw nakahingalan sa imong mga sala sa pribado ngadto 
sa Dios nga Amahan.

Kon kita mosugid sa atong [nahibaloan] mga 
sala, Siya maoy matinumanon ug matarong sa 
pagpasaylo kanato sa atong [nahibaloan] mga 
sala ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang 
[wanahibaloan, o nahakalimtan nga mga sala] 
dipagkamatarong.  (1 Juan 1:9)

Ikaw dihadiha mosulud sa fellowship uban sa Dios, napuno sa 
Balaang Espiritu, ug andam na sa pagkat-on og doktrina sa 
Bibliya gikan sa Pulong sa Dios.

“Ang Dios maoy espiritu, ug kadtong kinsa nga 
magsimba Kaniya kinahanglang magsimba diha 
sa [ang pagpuno sa] espiritu ug [bibliyanhon] 
kamatuuran.”  (Juan 4:24)

Kon ikaw wala gayud sa personal nga mitoo diha ni Ginoong 
Jesu-Kristo isip imong Manluluwas, ang isyu mao ang wala 
paghingalan sa imong mga sala.  Ang isyu mao ang pagtoo 
lamang diha ni Kristo lamang.

“Siya kinsa nagatoo diha sa Anak adunay 
waykatapusang kinabuhi; apan siya kinsa wala 
nagatuman [ang mando sa pagtoo diha] sa Anak 
dili makakita og kinabuhi, apan ang kaligutgut sa 
Dios nagapabilin diha kaniya.”  (Juan 3:36)



ANG PULONG SA DIOS maoy buhi ug gamhanan, 
mashait kay sa bisan unsang duhay-sulab nga espada, 

naglagbas bisan ngadto sa nagbahing nagpabulag sa 
kalag ug sa espiritu, ug sa mga lutahan ug sa kinauyokan, 
ug maoy usa ka kritiko sa mga hunahuna ug mga tinguha 
sa kasingkasing.  (Mga Hebreohanon 4:12)

Ang tanang Kasulatan maoy gininhawa-sa-Dios, ug 
maganansiyahon para sa doktrina, para sa pagbadlong, 
para sa koreksiyon, para sa instruksiyon diha sa 
pagkamatarong; nga ang tawo sa Dios mamahimong 
hamtong, sa hingpit gisangkapan ngadto sa tanan nga 
maayong mga buhat.  (2 Timoteo 3:16-17)

Pagtoon sa pagpakita sa imong-kaugalingon nga aprobado 
ngadto sa Dios, usa ka trabahador nga kinahanglang dili 
maulaw, sa hustong nagbahin sa pulong sa kamatuuran.  
(2 Timoteo 2:15)



Introduksiyon
____________________________________

SA WALA PA ANG SINUGDANAN SA TAWHANONG KASAYSAYAN si 
Satanas ug ang iyang mga anghel nanguna sa usa ka away diha 
sa espirituhanong gingharian nga nagapadayon niining taknaa 
mismo.  Ang drama niining espirituhanong gubat nagaunus 
latas sa mga panid sa Bibliya gikan sa Genesis ngadto sa 
Pinadayag.  Ang katawhan maoy gibuhat sa pagsulbad niining 
karaang away, apan si Satanas ug ang dimakita nga dakong 
mga panon sa demonyo nga siya nagamando dili makasinati 
og kapildihan nga walay usa ka hilabihang panglimbasog.  Usa 
ka taktika nga si Satanas nagagamit mao ang lainlaing mga 
dagway sa demonyong kalihukan.  Ang demonismo mikaylap 
sa kalibutan ug mihasol sa tawo sukad kaniadto sa pagkalaglag 
ni Adan.
 Unsaon man niining dimakitang mga binuhat pag-
impluwensiya sa katawhan?  Diha sa hilabihang makabitik nga 
mga paagi!  Ang kasundalohan ni Satanas, ang mga demonyo, 
maoy dimakitang gahum nga mga linalang og sa orihinal gihimo 
sa Dios kinsa nagahuput og dako kaayong gahum.  Sukwahi sa 



Dios, sila mimugna sa usa ka dako kaayong kahan-ayan sa 
mga lipatlipat ug inawat nga mga kalihukan nga maglukmay 
ngadto sa tiunay nga kamapakisayron sa katawhan.  Ang 
dimakadaot nga panagway niining dimaihap nga mga kahimo-
an nagatakuban sa ilang daotang kinaiya ug tinguha.  Aron 
mahimong maangin mao ang sa pagpraktis og demonismo.
 Ang tawhanong mga linalang ubus sa impluwensiya sa mga 
demonyo maoy mga himan diha sa yawan-ong katuyoan ni 
Satanas.  Katalagman mao ang katapusang panak-op para sa 
tawhanong mga dibotos.  Ang Bibliya sa tin-aw nagapasidaan 
sa mga magtotoo batok sa pagkomboya uban niining daotang 
mga gahum.
 Ang kanasuran nga magtahan ngadto sa demonismo dili 
molungtad.  Adunay usa ka laktod nga pagkatakdo tali sa 
pagsaka ug pagkalaglag sa kanasuran ug sa ilang kaikag 
diha sa okulto.  Ang Dios kinahanglan sa katapusan magguba 
sa naut-ut ug makaylapong mga epekto sa impluwensiya sa 
demonyo ug gigamhan sa demonyo.  Ang matag nasod nga 
nagtugot og demonyong kalihukan sa pag-angkon og usa ka 
lig-ong kabutang nagakabig og katalagman.  Kadto mao ang 
divine nga paghukum didto sa karaang mga Taga-Canaan, 
kansang kompletong pagpasagad ngadto sa daotang mga 
praktis sa demonismo midala ngadto sa mando sa Dios nga sila 
sa hingpit pagagub-on (Deuteronomio 20:17).  Ang kapalaran 
sa demonyong-naimpluwensiyahan nga mga katilingban maoy 
natala sa kahangturan diha sa mga Kasulatan sa pagpugong 
niadtong kinsa mahimong maapil uban ang mga gahum sa 
kangitngit.
 Demonismo, gimantala sa magsusulat niadtong 1971, 
mipasidaan sa mga kakuyaw sa pagtimpasaw uban ang 
satanasnong kadaotan.  Ang kritikal nga mga pangutana 
mibungat og mga tubag!  Unsa ka dominante ang gigamhan 
sa demonyo o impluwensiya sa demonyo?  Kinsa ang 
mahimong magamhan sa demonyo?  Kinsa ang mahimong 

viii SATANAS UG DEMONISMO



maimpluwensiyahan sa demonyo?  Ang pagpraktis sa 
eksorsismo husto ba?  Ang Bibliya, ang dimasayup nga Pulong 
sa Dios, sa tin-aw nagasulbad niining makahuluganong mga 
pangutana.
 Una pa sa 1970’s ang demonismo ug Satanismo maoy mga 
terminong panagsa ra madunggan didto sa Estados Unidos 
sa Amerika gawas sa usa ka simbahan o teyolohiyanhong 
klasehan.  Unya, duha ka mga hitabo ang mipunting sa publikong 
pagkahibalo diha sa demonismo.  Niadtong 1969 si Charles 
Manson ug ang iyang ‘pamilya,’ usa ka kulto nga nalunod sa 
demonismo, mihimo sa pangrituwal Tate-LaBianca nga mga 
pagbuno.  Sa ulahi, ang pagsalida sa 1973 nga pelikula The 
Exorcist mitusok sa mga manan-away uban sa talagsaong mga 
pasiaw sa usa ka batan-ong babaye nga gigamhan sa usa ka 
demonyo.  Usa ka lunup sa makapakurog nga mga pelikula 
ug makalilisang nga mga libro misugod sa pagbaha og usa ka 
kinatibuk-ang publiko ang nadani diha sa yawan-on.
 Mga pelikula sa pamalbal, mga bampira, ug mga multo, 
uban sa makapahinam nga mga taho sa balita nagtuis sa 
demonismo pinaagi og paghimug-at sa dayag nga Satanismo 
ug okulto nga mga rituwal.  Apan si Satanas maoy layo ra gikan 
sa sagad malitok nga makahahadlok og mantas nga nagdani 
sa katawhan sa paghimo og ngil-ad ug nagpakugang nga mga 
buhat nga nagpaila sa dayag nga mga porma sa demonismo.  
Si Satanas nagatakuban sa iyang labing magub-anon nga 
yawan-ong mga ataki isip makaayo o bisan pa mapuslanon 
ngadto sa matag-usa.  Si Satanas nagatabon sa iyang labing 
malampusong mga paglimbong diha sa panagway sa rilihiyon, 
nagdani sa matootoohon kinsa dili gayud matahap nga sila 
maoy giilad pinaagi sa mga demonyo.1 

1. Ang rilihiyon maoy usa ka kontragrasya nga sistema diin ang tawo pinaagi sa iyang 
kaugalingong tawhanong maayong mga buhat, paningkamot, ug merito nagapangita sa 
pag-angkon og kaluwasan o ang pag-uyon sa Dios.  Tukma nga sukwahi sa Kristiyanismo, 
nga maoy dili usa ka rilihiyon apan usa ka relasyon uban ni Jesu-Kristo tungud sa grasya 
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 Ang New Age nga kalihukan maoy laing pagdagsang 
lamang sa demonismo.  Ang New Age nga mga ideya maoy 
‘bag-o’ lamang sanglit sila maoy usa ka dungan pagkahugpong 
sa kontrabibliyanhong mga praktis ug mga tinoohan nga 
gikuha gikan sa karaang okulto ug pagano nga mga rilihiyon, 
astrolohiya, sa tawhanong kinaiya nga sikolohiya, ug sa 
Sidlakang mga rilihiyon.  Ang karaang yawan-ong mga praktis 
maoy gipaila diha sa madanihon og bag-ong mga sudlanan.  
Sa ngalan sa kaugalingong-pagkasayod, kaugalingong-
kalampusan, ug gugma-sa-kaugalingon, ang okulto nga 
mga teknik maoy gitudlo ngadto sa usa ka waykatahap nga 
publiko.  Sa kasadpan nga mapangisipong mga batasan ma-
oy nabihag pinaagi sa trans-channeling, sa Sidlakang mistiko 
nga pamalandong, ug panagna sa diha nga malinglahong 
gipaila diha sa siyentipiko ug sa sikolohiyang pinulongan.  Kini 
nga mga teknik bisan pa nakasulud sa pila ka negosyo ug 
empleyadong pagbansay nga mga seminar.2  
 Daghang New Age nga mga konsepto maoy gikuha gikan sa 
mistiko nga mga kasinatian nga magtanyag og paglaum sa usa 
ka ‘masdako’ nga katinuuran o laktod nga paghiusa uban sa usa 
ka ‘mastaas nga linalang.’3 Apan ang mistikong kalambigitan 
diha sa mastaas nga mga linalang maoy sa pagkatinuud 
kalambigitan uban sa mga demonyo.  Ang mistisismo maoy 
napasiugda niini nga nasod pinaagi sa pagdagsang sa 
Asyanhon nga mga rilihiyon, ilabina ang Hinduism, Buddhism, 
ug Taoism.
 Ang Kristiyanismo maoy dili luwas ngadto sa mga panag-
bangi nga naglibot sa demonismo.  Pipila ka mga magtotoo 
sa sayup nga mobasol sa karnalidad diha sa gigamhan sa 

pinaagi sa pagtoo lamang, ang rilihiyon mao ang dumadaog nga alas sa yawa diha sa pag-
ilad sa tawhanong kaliwatan.  
2. Jeremy Main, “Trying to Bend Managers’ Minds,” Fortune, 23 Nov. 1987, 95-96.
3. Louis Dupré, The Deeper Life: An Introduction to Christian Mysticism (New York: 
Crossroads, 1981), 20.
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demonyo samtang ang laing mga magtotoo maghunahuna 
nga sila kinahanglang makig-away sa mga demonyo aron 
motubo sa espirituhanon.  Usa ka nag-unang hinagiban niining 
panagharong mao ang eksorsismo, usa ka pasundayag nga 
nagadani og dakong duut sa katawhan ug makaadunahang 
mga paghalad diha sa pagsimba nga mga serbisyo.  Ang 
nalibog nga mga magtutudlo sa Bibliya mag-awhag sa mga 
Kristohanon sa “paggapos” ug “pagbadlong” sa yawa aron 
magmadaugon diha sa Kristohanong kinabuhi.  Ang igoigo 
nga magtotoo diha sa bangko maoy mabiktima pinaagi niining 
pagpunting diha sa mapasundayagon.
 Mga sayup nga pagsabut, mga pagtuis, ug bakak nga 
pagpanudlo mahitungud sa demonismo nagdaghan.  Usa ka 
pagkaokupado uban sa yawan-on ug madasdasong lihok batok 
ni Satanas magbalda sa daghang mga magtotoo gikan sa 
tinguha sa espirituhanong pagkahamtong pinaagi sa pagkat-on 
ug paggamit sa doktrina sa Bibliya.  Bugtong ang dimasayup 
nga Pulong sa Dios ang nagaandam ug nagapanalipod sa 
magtotoo aron siya “makabarog sa malig-on batok sa mga bitik 
sa yawa” (Mga Taga-Efeso 6:11).4                
    

4. Ang tanang mga Kasulatan niini nga libro maoy gikutlo gikan sa New American 
Standard Bible (NASB), gawas kon sa laing paagi gisulat.  Ang mga bersikulo nga gikutlo 
gikan sa King James Version (KJV) maoy sa ingon niini gipahayag.  Ang sinanggaang 
komentaryo nagapadayag sa pagpalapad sa NASB nga paghubad og gitudlo diha sa klase 
sa Bibliya nga mga pakigpulong (anaa sa [English] MP3 CD gikan sa R. B. Thieme, Jr., 
Bible Ministries, Houston, Texas).
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Kapitulo Uno
____________________________________

ANG GIGIKANAN SA DEMONISMO

SATANAS—ANG PRINSIPE SA KANGITNGIT

SA WALA PA ANG PAGBUHAT SA KATAWHAN, ang Dios mibuhat og 
usa ka dako kaayong anghelanong kasundalohan, dimakita 
karong panahona apan bisan pa niana tinuud (Mga Taga-
Colosas 1:16).  Ang labaw sa uban nga anghel mao si “Lucifer, 
ang anak sa kabuntagon” (Isaiah 14:12, KJV), ang labing 
masulawon nga binuhat sa kahayag sa bisan kanus-a nga 
miabut gikan sa kamut sa Dios: iyang magilakong katahum 
makapanhingangha diha sa iyang pagkahingpit, iyang tingog 
lanog ug adunay melodiya, iyang kaalam lapas sa mortal 
nga pagsabut, iyang mga sinina sa mabulokong kahayag 
gidayandayanan uban sa bililhon kaayong mga mutya.  Ang 
Dios mipili niining waykatumbas nga anghel ngadto sa gibayaw 
nga posisyon sa guwardiya sa seremonyasong katungdanan 
ngadto sa Iyang trono.

“Anak sa tawo, pagdala og usa ka pagbangutan 
mahitungud sa hari sa Tyre [Satanas], ug pagsulti 
ngadto kaniya, ‘Sa ingon niini nagasulti ang 
Ginoong DIOS, 
“Ikaw adunay selyo sa pagkahingpit,
Napuno sa kaalam ug perpekto diha sa katahum.  



Ikaw maoy didto sa Eden, ang hardin sa Dios; 
Matag bililhong bato maoy imong pandong: 
Ang rubi, ang topasyo, ug ang diyamante; 
Ang beryl, ang onyx, ug ang jasper; 
Ang lapis lazuli, ang turquoise, ug ang 

esmeralda; 
Ug ang bulawan, ang pagkabuhat sa imong 

mga butanganan ug mga suksukanan, 
Maoy anaa kanimo.  
Sa adlaw nga ikaw maoy gibuhat  
Sila maoy andam.  
Ikaw mao ang piniling kerubin kinsa nagatabon,  
Ug Ako [Dios nga Amahan] mibutang kanimo 

didto.  
Ikaw maoy didto sa balaang bukid sa Dios;  
Ikaw milakaw sa taliwala sa mga bato sa 

kalayo.  
Ikaw maoy waysayup diha sa imong mga 

paagi  
Gikan sa adlaw nga ikaw maoy gibuhat, 
Hangtod ang dipagkamatarong maoy nakit-an 

diha kanimo.”’”  (Ezekiel 28:12-15)  

 Si Lucifer unta mitubag niining kinatas-ang kadungganan 
ug pribilihiyo uban ang hingpit nga dibosyon ngadto sa 
iyang Magbubuhat.  Hinoon, siya nahimong mahigugmaon 
sa kaugalingon, nabihag diha sa iyang kaugalingong 
kamahinungdanon: Ang maong pagkamaalam, ang maong 
katahum dili gayud unta mapauliponon ngadto ni bisan kinsa.  
Ang iyang kidlap sa pagkaarogante mipasilaub sa mga dilaab 
sa gahum sa kaibog samtang si Lucifer mitubo sa anam-anam 
nga wamatagbaw diha sa posisyon nga ang Dios sa labawng-
kamandoan mitudlo kaniya.  Siya nangandoy sa paghuput sa 
mismong gahum ug himaya sa Dios, sa pag-ilog sa trono para 
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sa iyang-kaugalingon, sa pagbuntog sa divine nga awtoridad.  
Ang iyang tinguha—sa pagmando sa uniberso!

“Apan ikaw [Lucifer] miingon diha sa imong 
kasingkasing, 

‘Ako mosaka ngadto sa langit; 
Ako mopataas sa akong trono ibabaw sa kabitoo-

nan sa Dios, Ug ako molingkod didto sa bukid 
sa asembliya  

Diha sa kahilitan sa amihanan.  
Ako mosaka ibabaw sa mga gitas-on sa 

kapanganuran; 
Ako mohimo sa akong-kaugalingon sama sa 

Labing Hataas.’”  (Isaiah 14:13-14) 

 Si Lucifer mirebelde batok sa Dios ug mihaylo sa usa-sa-
tulo sa tanang mga anghel sa pag-apil sa iyang rebolusyon 
(Pinadayag 12:4).  Kini nga langitnong pag-aklas mibahin sa 
anghelanong mga binuhat ngadto sa duha ka masukulong 
mga kusog: ang piniling mga anghel kinsa magpabilin sa ilang 
kahimtang ug magsilbi sa Dios, ug ang nangalaglag nga mga 
anghel, mga demonyo, kinsa magsilbi ni Satanas.  Kini nga 
pag-alsa tali sa mga anghel sa kahayag ug sa mga anghel sa 
kangitngit misugod og usa ka una-sa-kasaysayan nga away 
hain nagapadayon niining panahona ug dili matapos hangtod 
sa katapusan sa tawhanong kasaysayan. 
 Didto sa milabay nga eternidad ang Dios mitigum og usa ka 
paghusay sa paghukum sa masinupakong mga anghel.  Ang 
Dios mao ang maghuhukum ug prosekusyon, si Satanas ang 
manlalaban sa depensa.  Human sa pagbanabana sa ebiden-
siya batok ni Satanas ug sa nangalaglag nga mga anghel, ang 
Dios mipahamtang kanila nga sad-an; Siya misilot kanila sa 
paggugol sa eternidad didto sa linaw nga kalayo (Mateo 25:41; 
Pinadayag 20:10).  Gawas kon para sa matag karon og unya 
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nga anghelanong mga katiguman (Job 1:6; 2:1), si Satanas 
maoy gidid-an sa pagsulud sa presensiya sa Dios (Ezekiel 
28:16).  Sukad kaniadto sa iyang pagkasinilotan si Satanas 
nangita sa paglupig sa Dios aron masanta ang pagpatuman sa 
iyang sentensiya.
 Kon si Satanas ug ang iyang mga anghel human na 
gihukman ug gisentensiyahan, ngano man kini nga sentensiya 
wala pa gipatuman (Job 1:7)?  Ang Dios sa maloloy-ong 
milugway sa paghukum aron pagtubag ngadto sa usa ka 
apelasyon nga gipasaka ni Satanas sa konklusyon sa iyang 
bista.  Ang pangatarungan ni Satanas misaway sa karakter sa 
Dios: Unsaon man sa usa ka mahigugmaong Dios pagtambog 
sa Iyang mga binuhat ngadto sa waykatapusang kalayo?5 
 Sa pagsulbad sa apelasyon ni Satanas ang Dios mibuhat 
og tawhanong kaliwatan.  Pinaagi sa katawhan ang Dios 
mopakita sa Iyang perpektong hustisya.  Sama sa mga anghel, 
ang katawhan maoy gihatagan sa kabubut-on, ang kagawasan 
sa pagpili para o batok sa Dios.  Si Satanas kinahanglan 
karon mopakigbatok sa kabubut-on niining bag-ong binuhat.  
Pinaagi sa mga desisyon sa tawhanong kaliwatan ang Dios 
makapanghimatuud sa Iyang paghukum ug magsupak sa mga 
pasangil ni Satanas batok sa Iyang karakter.  
 Ang kapanghimatuuran sa balaorong kumbate maoy 
gipadayag diha sa bag-ong titulo ni Lucifer, Satanas, gikuha 
gikan sa Hebreyo (Satan), nagkahulugan og “kaaway, 
tigpasangil” (Zechariah 3:1-2).  Si Satanas mao ang kaaway 
sa Dios diha sa iyang sa una-sa-kasaysayan nga paghusay 
ug nagapadayon sa paglihok isip “ang tigpasangil sa atong 
kaigsoonan” (Pinadayag 12:10).  Siya nagapabiling ang 
dimagkauli nga kaaway sa Dios.

5. R. B. Thieme, Jr., Christian Suffering (Houston: R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, 
2002), 158-71.  Sa umaabot, mga sangang-reperensiya ngadto sa akong mga libro mokutlo 
lamang sa magsusulat, titulo, petsa sa publikasyon (diha sa unang reperensiya), ug panid 
(mga panid).  
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 Si Satanas, wala natagbaw nga mahimo lamang og 
usa ka tumatan-aw ngadto sa nagbukas nga mga hitabo sa 
tawhanong kasaysayan, nagtigum sa iyang mga demonyo.  
Siya nagaasdang sa pag-impluwensiya ug sa pag-angkon og 
panagdapig sa katawhan.  Diha sa iyang unang pagpakigbing-
kil si Satanas mitintal ni Eba didto sa Hardin sa pagbuhat og 
inisyal nga tawhanong sala sa rebelyon.  Si Adan nan mipili sa 
pag-apil ni Eba ug pagsunud sa pagpangulo ni Satanas.  Ang 
pagkadili-matumanon ni Adan misilot sa tanang katawhan.

Busa, maingon nga pinaagi sa usa ka tawo [Adan] 
ang sala misulud sa kalibutan, ug kamatayon 
pinaagi sa sala, ug busa ang kamatayon 
mikuyanap ngadto sa tanang katawhan, tungud 
kay ang tanan nakasala.  (Mga Taga-Roma 5:12)

      
Bisan pa og ang tawhanong kaliwatan maoy sinilotan, ang Dios 
wala mibiya niini.
 Ang matahum nga grasya sa Dios maoy anaa ngadto sa 
matag tawhanong linalang.  Ang labing taas nga pagpakita sa 
Iyang grasya mao ang plano sa kaluwasan para sa katawhan.  
Ang Dios nga Amahan nakahibalo didto sa milabay nga 
eternidad nga si Adan makasala ug mag-unlod sa tawhanong 
kaliwatan ngadto sa pagkasinilotan, busa Siya miplano og usa 
ka paagi sa katubsanan.6  Siya mipadala ni Jesu-Kristo, ang 
Ikaduhang Persona sa Trinidad, aron mahimong perpektong 
pagkatawo ug aron mamatay didto sa krus isip usa ka puli para 
sa mga sala sa matag tawo.  Si bisan kinsa mahimong maluwas 
pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang.7 

6. Katubsanan nagahulagway sa pagluwas nga buhat ni Jesu-Kristo didto sa krus diin 
ang tanang katawhan maoy gipalit gikan sa merkado sa ulipon sa sala nga hain sila maoy 
natawo ug gitubus ngadto sa kagawasan sa grasya.  Ang katubsanan maoy matuman sa 
dihang ang usa ka tawo maoy natawo pag-usab pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo 
lamang.  Tan-awa sa Thieme, The Barrier (2003), 4-6; Slave Market of Sin (1994), 13-19.
7. Ang tumong sa pagtoo mao gihapon sa katibuk-an sa tanang bahin sa tawhanong 
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“Too diha ni Ginoong Jesus, ug ikaw maluwas.” 
(Mga Buhat 16:31b)

Ang tawhanong kasaysayan nagapakita nga ang kabubut-on 
nagabuut sa waykatapusang padulngan sa usa ka tawo.

“Siya kinsa nagatoo diha Kaniya [Jesu-Kristo] 
maoy dili hinukman; siya kinsa wala nagatoo maoy 
hinukman na, tungud kay siya maoy wala mitoo 
diha sa ngalan sa bugtong gipanamkon nga Anak 
sa Dios.” (Juan 3:18)
    
“Siya kinsa nagatoo diha sa Anak adunay 
waykatapusang kinabuhi; apan siya kinsa wala 
nagatuman sa Anak dili makakita og kinabuhi, 
apan ang kaligutgut sa Dios nagapabilin diha 
kaniya.”  (Juan 3:36)

 Si Satanas mapildi sa dihang bisan usa ka tawo lamang 
ang nagatoo diha ni Jesu-Kristo.  Apan ang pagtoo sa minilyon 
nagapadako sa grasya ug kinalabwang-kamandoan sa Dios 
ug sa wayhunong nagapanghimatuud sa perpektong hustisya 
sa Iyang desisyon.  Ang matag magtotoo mahimong usa 
ka testimonya sa grasya sa Dios ug usa ka saksi para sa 
prosekusyon batok sa pasangil ni Satanas.
 Diyutay nga katawhan ang makaamgo nga ang kalibutan 
maoy anaa sa mga paghingutas niining waypag-undang, 
dimakitang gubat—usa ka pakig-away hangtod sa katapusan 
(Mga Taga-Efeso 6:10-17).  Ang kalibutan mao ang pangguba-
tan tali sa nagtoong katawhan ug sa mga kasundalohan ni 

kasaysayan.  Ang Dios sa Israel mao si Jesu-Kristo, ang Manunubos, bisan og ang Israel 
wala makaila Kaniya pinaagi niana nga ngalan.  Ang Iyang ngalan maoy wala gipadayag 
hangtod sa Pagpakatawo.  Adonai Elohim, ang Dios sa Israel, kita nagasimba karon isip 
atong Ginoong Jesu-Kristo.
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Satanas.  Diha sa away, Satanas, ang “magmamando niining 
kalibutana” (Juan 12:31; 14:30; 16:11), nagagamit sa matag 
limbong, matag lit-ag sa iyang mando, sa pagsumpo o pagguba 
sa plano sa Dios para sa tawhanong kaliwatan.8 

Aron nga walay bintaha ang makuha ngari kanato 
pinaagi ni Satanas; kay kita maoy dili ignorante sa 
iyang mga bitik.  (2 Mga Taga-Corinto 2:11)    

 

ISTRATEHIYA NI SATANAS

Batid nga Magsosoon
    

Kay ang maong katawhan maoy mini nga 
apostoles, tikasang mga trabahador, nagtakuban 
sa ilang-kaugalingon isip apostoles ni Kristo.  Ug 
dili ikatingala, kay bisan si Satanas nagatakuban sa 
iyang-kaugalingon isip usa ka anghel sa kahayag.  
Busa kini maoy dili makapakurat kon ang iyang mga 
sulugoon usab magtakoban sa ilang-kaugalingon 
isip mga sulugoon sa pagkamatarong; kansang 
tumong maoy sumala sa ilang mga binuhatan.  (2 
Mga Taga-Corinto 11:13-15)

 Bisan og ang Dios miwagtang sa pribilihiyo ni Lucifer, 
kini nga pangulo sa mga anghel sa kangitngit sa gihapon 
“nagatakuban sa iyang-kaugalingon isip usa ka anghel sa 
kahayag.” Siya mao ang batid sa panikas.  Kon siya makit-an 
karon, minilyon maoy mabihag pinaagi sa iyang madanihong 
personalidad ug maglimud nga siya maoy daotan.  Ngano 
man ang yawa matinguhaon kaayo sa pagpadayag sa iyang-

8. Thieme, The Angelic Conflict (2012).
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kaugalingon diha sa labing maayong posible nga kahimtang?  
Sa pagdani og daghang mga sumusunod palayo gikan ni Jesu-
Kristo kutub sa mahimo, kanunay nangita sa pagpugong sa 
iyang dikalikayan nga kalaglagan.

Sa walay duhaduha usa sa dako-kaayong 
mga laang mao ang pagsulay sa pagpabilin sa 
katawhan diha sa pagkaignorante sa tinuud nga 
kinaiya sa iyang pagkatawo ug ang matikasong 
mga dimensiyon sa iyang mga pagpakaaron-
ingnon.9 

 Tungud kay si Lucifer nahimong nasamok kanunay uban 
ang tinguha aron nga “mapareha sa Labing Hataas,” ang iyang 
bugtong kapaingnan para sa paglupig sa Dios mao ang pagso-
on sa kamatuuran.  Isip ang batid nga magsosoon ang mga bitik 
ni Satanas maoy usa ka limbong.  Ang Dios maoy kamatuuran, 
apan walay kamatuuran diha ni Satanas (Juan 8:44).
 Unsaon man ni Satanas pagsoon sa kamatuuran?  Tungud 
kay ang Dios mipadako sa Iyang Pulong sumala sa Iyang 
ngalan (Mga Salmo 138:2), si Satanas mibalos pinaagi sa 
pagbaha sa kalibutan uban ang inawat nga doktrina (1 Timoteo 
4:1).  Sa dihang ang Ginoo mihatag og espirituhanong mga 
gasa sa pastor-magtutudlo ug ebanghelista, si Satanas mibalos 
uban ang iyang kaugalingong inawat nga mga magtutudlo 
ug mga propeta (2 Mga Taga-Corinto 11:13-15).  Sa dihang 
ang Ginoo mitukod sa Eyukaristiya para sa Kapanahonan sa 
Simbahan, si Satanas miugmad sa iyang kaugalingong lamesa 
sa komunyon.10

9. Donald Grey Barnhouse, The Invisible War (Grand Rapids: Zondervan, 1965), 156.
10. Ang Kapanahonan sa Simbahan, ang karon nga dispensasyon, misugod sa A.D. 30 
niadtong adlaw sa Pentekostes, napulo ka mga adlaw human sa pagsaka sa atong Ginoo, 
ug matapos diha sa pagkabanhaw o Pagsakgaw sa Simbahan (1 Mga Taga-Tesalonica 
4:13-18).  Tan-awa sa Thieme, The Divine Outline of History: Dispensations and the Church 
(1999), 4-5, 17-18, 64-70, 80-139.
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Dili, apan ako magsulti nga ang mga butang nga 
ang mga Hentil magsakripisyo, sila magsakripisyo 
ngadto sa mga demonyo, ug dili ngadto sa Dios; ug 
ako dili gusto nga kamo mahimong mga tig-ambit 
diha sa mga demonyo.  Ikaw dili makainum sa 
kopa sa Ginoo ug sa kopa sa mga demonyo; ikaw 
dili makaapil sa lamesa sa Ginoo ug sa lamesa sa 
mga demonyo.  (1 Mga Taga-Corinto 10:20-21)

 Ang palisiya sa Dios para sa Iyang relasyon uban ang tawo 
maoy pinasikad sa grasya: ang Dios naghimo sa tanang buhat, 
ug ang tawo mapahiubsanong nagadawat sa benepisyo niadto 
nga buhat pinaagi sa pagtoo lamang.  Si Satanas nagasupak 
sa grasya uban ang usa ka inawat nga pagkamatarong nga 
nagalukmay ngadto sa tawhanong pagkaarogante (Mateo 
19:16-26).  Ang katawhan sa mapangahasong magtoo nga 
sila makamerito o mahitakus sa pag-uyon sa Dios pinaagi sa 
ilang mismong kaugalingong-matarong nga mga paningkamot.  
Si Jesu-Kristo sa kusganong misaway niining inawat nga 
paagi sa buhat diha sa mga Pariseyo sa Iyang kaugalingong 
panahon (Mateo 23; Lukas 18:9-12), ug si Isaiah mipahisama 
sa kaugalingong-pagkamatarong ngadto sa usa ka “mahugaw 
nga saput.”   

Kay ang tanan kanato nahimong sama sa usa 
kinsa maoy mahugaw, 

Ug ang tanan natong matarong nga mga 
binuhatan maoy sama sa usa ka mahugaw nga 
saput.  (Isaiah 64:6a)

Kining maalamong inawat nga mga sistema ni Satanas maoy 
hilabihang makailad.  Paminaw ngadto sa mensahe nga 
giproklamar pinaagi sa daghang mga pastor karon.  Ang ilang 
mga pahayag magsumpo og pagtoo pinaagi sa tawhanong mga 
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buhat.  Sila magproklamar sa usa ka inawat nga ebanghelyo (2 
Mga Taga-Corinto 11:3-4) og labi pa sa makadaghan kaayo kay 
sa bibliyanhong Ebanghelyo sa pagtoo lamang diha ni Kristo 
lamang.  Sa pagtuis sa personal nga pagtoo diha ni Kristo, si 
Satanas nagalimbasog sa paglubog sa tinuud nga Ebanghelyo 
sa kaluwasan (2 Mga Taga-Corinto 4:4).  Nagpaabot niini nga 
ataki si Apostol Pablo mipasidaan:

Apan bisan pa niana kami, o usa ka anghel gikan 
sa langit, kinahanglang magwali kaninyo og usa 
ka ebanghelyo nga supak niadto nga kami miwali 
kaninyo, tugoti siya nga maoy tinunglo.  (Mga 
Taga-Galacia 1:8) 

 
 Ang Dios midisenyo og usa ka perpektong plano para sa 
espirituhanong kinabuhi sa magtotoo pinasikad sa grasya, ug 
si Satanas nagatanyag og usa ka inawat nga espirituwalidad 
pinasikad sa tawhanong mga buhat ug moralidad (Mga Taga-
Galacia 3:2-3).  Sa paghingpit niining mini-nga-espirituwalidad, 
si Satanas nagasundog sa gahum sa Dios.  Daghan ang 
mangailad pinaagi sa inawat nga gahum, mga tilimad-on, 
ug mga katingalahan nga gihimo pinaagi sa mga disipulo 
sa yawa (2 Mga Taga-Tesalonica 2:8-10).  Si Satanas usab 
nagapahiangay og usa ka kahan-ayan sa inawat nga mga 
diyosdiyos sa paglukmay ngadto sa kaut-utan nga dominante 
diha sa bisan unsang kultura sa milabay, karon, o umaabot (2 
Mga Taga-Tesalonica 2:3-4).  
 Sa pag-ila og sayup kita kinahanglan nga unang makahi-
balo sa kamatuuran.  Ang Bibliya nagamagdo sa magtotoo sa 
“pagpalit sa kamatuuran, ug ayaw kini ibaligya” (Mga Proberbio 
23:23).  Bugtong sa dihang kita makahibalo sa kamatuuran—
doktrina sa Bibliya—kita makaila ug makalikay sa mga 
paglimbong ni Satanas.

Kon si bisan kinsa ang nagaduul kanimo ug wala 
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nagadala niini nga pagpanudlo, ayaw pagdawat 
kaniya sa sulud sa imong balay, ug ayaw paghatag 
kaniya og usa ka pagtimbaya; kay ang usa kinsa 
nagahatag kaniya og usa ka pagtimbaya nagaapil 
diha sa iyang daotang mga binuhatan.  (2 Juan 
10-11)

Ang Dios Niini nga Panahon

 Ang Dios mibuhat sa tawo aron adunay dominyo ibabaw sa 
kalibutan (Genesis 1:26-28).  Sa dihang si Adan wamituman sa 
Dios didto sa Hardin siya mitahan sa pagmando sa kalibutan 
ngadto ni Satanas.  Karon ang yawa maoy magmamando sa 
gihapon niining kalibutana ug nagagunit sa titulo nga “ang 
diyosdiyos niining kalibutana” (2 Mga Taga-Corinto 4:4).
 Ang Bibliya nagaila sa katungud ni Satanas sa pagtugyan 
sa mga gingharian sa kalibutan ug ilang himaya ngadto ni 
bisan kinsang tawo nga iyang pinili.  Ang tanyag ni Satanas 
sa maanindot nga kalibutanong kayutaan ngadto ni Jesus atol 
sa kamingawan nga tentasyon maoy makatarunganon (Mateo 
4:8-9).  Naggamit sa iyang lumalabay nga awtoridad diha sa 
umaabot nga Kalisdanan, si Satanas motukod sa ang “tawo 
sa sala,” ang daotang dungog nga diktador sa Gipabalik nga 
Imperyo Romano (2 Mga Taga-Tesalonica 2:3-9, KJV; Pinadayag 
19:20).11 
 Bisan pa sa iyang henyo, ang kalibutan nagapabiling anaa 
sa kaguliyang.  Si Satanas dili sa epektibong makadumala sa 
kalibutan.  Siya nagahuput og dako kaayong gahum, apan siya 
nagakulang sa karakter sa Dios—ang pagkamatarong, hustisya, 
gugma, grasya, omnipotence—ug ang kamakanunayon sa 

11. Ang Kalisdanan, usa ka panahon sa pito ka literal nga katuigan sa tibuuk-kalibutang 
kapintas nga nagakompleto sa Kapanahonan sa Israel (Daniel 9:24-27), dihadiha nagasunud 
ang Pagsakgaw sa Simbahan ug nagatapos pinaagi sa ikaduhang pag-abut ni Kristo.
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paghimo sa tanan nga siya miplano.
 Ang nagdilaab nga pagkaarogante ni Satanas nagpugong 
kaniya gikan sa pagkamatinumanon kanunay ngadto sa iyang 
mga alagad.  Siya nagamaneho kanila sa istriktong para sa 
iyang kaugalingong mga katuyoan, unya nagabuhi kanila sa 
dihang sila moundang nga mahimong mapuslanon ngadto sa 
iyang katuyoan.  Ang pagtagad ni Satanas ngadto ni Judas 
Iscariot nagalarawan sa iyang pagkadimatinuuron.  Human 
siya migamit ni Judas sa pagbudhi ni Kristo (Juan 13:2, 21-30; 
18:2, 5) si Satanas mibiya kaniya.  Nalupig sa pagkasad-an, si 
Judas “milakaw ug mibitay sa iyang-kaugalingon” (Mateo 27:3-
5).
 Ang awtoridad ni Satanas dinhi sa kalibutan maoy gipatu-
man pinaagi sa iyang maunongong mga anghel.  Isip ilang 
kinatas-ang komandante, siya maoy nailhan isip “Beelzebul 
ang magmamando sa mga demonyo” (Mateo 12:24).12 Kining 
gihan-ay kaayo ug tinuyo nga demonyong mga kusog maglihok 
pareho sa aktibo ug sa epektibo ubus sa mando sa demonyong 
mga heneral. 
 Atol sa Kapanahonan sa Israel, si Satanas misulay sa 
pagguba sa espirituhanong kinabuhi sa Israel pinaagi sa 
pagpahilayo sa mga Hudiyo gikan sa tinuud nga Dios.13 Si 
Satanas mipalambo sa makuting mga panteyon nga gipuy-
an uban ang punoan ug minos pa nga mga diyosdiyos kinsa 
mibungat og mga paghalad, bisan gani tawhanong mga 
sakripisyo (Levitico 18:21; Jeremiah 32:35).  Kining politismong 
mga rilihiyon mibihag sa mga Israelita ug mituis sa pagsimba ni 

12. Beelzebul nagakahulugan og “agalon sa (sa langitnon) pinuy-anan” o “agalon sa mga 
langaw” ug maoy gigamit sa mga Hudiyo isip usa ka termino sa yagayaga para ni Satanas 
(cf. Markos 3:22; Lukas 11:15-19).  The International Standard Bible Encyclopedia, 1979 
ed., s.v., “Beelzebul,” by D. E. Aune. 
13. Ang Kapanahonan sa Israel mao ang dispensasyon nga adunay kalambigitan ngadto 
sa nasod sa Israel.  Kini nga panahon misugod sa dihang ang Dios migiya sa mga Hudiyo 
pagawas sa Egypt niadtong Exodus ug natapos sa pagkatawo ni Kristo.  Tan-awa sa 
Thieme, The Divine Outline of History, 28-34.
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Yahweh.14 
 Makaylapon kaayo mao ang pagdani sa demonismo nga sa 
dihang ang Dios misugo sa Israel sa pagpuo sa mga Taga-
Canaan tungud sa yawan-ong mga praktis, sila wamagtagad 
sa mando ug mipalingkawas kanila.  Samtang ang malaw-
ay nga mga Taga-Canaan mipadayon sa pagpuyo diha sa 
ilang taliwala, ang mga Israelita maoy nadani sa pagtuhup 
sa ilang yawan-ong rilihiyon, bisan pa sa pagsakripisyo sa 
ilang kaugalingong kabataan sa pagpuypuy sa mga demonyo 
(Deuteronomio 32:17).  Ang relihiyosong inawat ni Satanas sa 
makadiyut mipatigbabaw.  

Sila wala mopoo sa mga katawhan, 
Sa ingon nga ang GINOO mimando kanila, 
Apan sila nakig-uban sa kanasuran, 
Ug nakat-on sa ilang mga praktis. 
Ug mialagad sa ilang mga larawan sa diyosdiyos.  
Nga nahimong usa ka lit-ag ngadto kanila. 
Sila bisan pa misakripisyo sa ilang mga anak nga 

lalaki ug ilang mga anak nga babaye ngadto sa 
mga demonyo, 

Ug mipaagas sa inosenteng dugo, 
Ang dugo sa ilang mga anak nga lalaki ug ilang 

mga anak nga babaye, 
Kansang sila misakripisyo ngadto sa mga larawan 

sa diyosdiyos sa Canaan; 
Ug ang yuta maoy nahugawan pinaagi sa dugo.  

(Mga Salmo 106:34-38)    

 Diha sa Kapanahonan sa Simbahan si Satanas maoy 

14. Yahweh nagapaila sa sagradong Tetragrammaton diha sa Hebreyo, (YHWH).  Kining 
personal nga ngalan sa Dios maoy panagsa gihubad og Jehovah.  Gumikan sa dakong 
pagtahod ang mga Hudiyo dili gayud molitok kini nga balaang ngalan; hinoon sila nagapuli 
og Adonai.
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maigmat usab kaayo sa pagtintal og mga Kristohanon pinaagi 
sa maong mga makapalisang sama sa sakripisyo og bata. 
Hinoon, siya nagasamok sa magtotoo gikan sa plano sa Dios 
pinaagi sa paglukmay ngadto sa “kaibog sa unud, kaibog sa 
mga mata, ug ang mapahitas-ong garbo sa kinabuhi” (1 Juan 
2:16).  Nagtahan niining maagnihong mga kaibog nagadala og 
usa ka taas nga presyo para sa magtotoo.  Ang dalan ngadto 
sa kadaot maoy gibakbakan sa kagul-anan, sa katapusan 
nagtapos diha sa sala ngadto sa kamatayon (1 Juan 5:16).  
Apan kini dili gayud kinahanglang mahitabo!  Diha sa kaluwasan 
ang Dios nagapagawasnon sa magtotoo gikan sa gahum ni 
Satanas.

Ang Anak sa Dios mipakita para niini nga 
katuyoan, nga Siya magguba sa mga buhat sa 
yawa.  (1 Juan 3:8b)     

 Kita maoy natawo sa sulud sa kalibutan sa yawa.  Ang atong 
espirituhanong kamatayon maoy pruyba sa atong kalibutanong 
pagkalungsuranon.  Ang bugtong paglaum mao ang pagtoo 
diha sa Manluluwas.  Ang pagkahimugso-pag-usab nagabalhin 
kanato gikan sa pamilya ni Satanas (Juan 8:44) ngadto sa 
harianong pamilya sa Dios (1 Pedro 2:9; Pinadayag 1:5-6).15 

Apan sama kadaghan sa midawat Kaniya, ngadto 
kanila Siya mihatag og katungud aron mahimong 
mga anak sa Dios, bisan pa niadtong kinsa nagatoo 
diha sa Iyang ngalan.  (Juan 1:12; cf. Mga Buhat 
26:18; Mga Taga-Colosas 1:13)  

15. Ang matag tawo maoy natawo nga patay sa espirituhanon, nahimulag gikan sa Dios.  
Ang pagkahimugso-pag-usab mao ang teyolohiyanhong termino para sa espirituhanong 
pagkatawo, o pagka “natawo pag-usab”; ang impyutasyon sa waykatapusang kinabuhi diha 
sa takna nga si bisan kinsa nagatoo diha ni Jesu-Kristo para sa waykatapusang kaluwasan.  
Ang usa ka nahimugso-pag-usab nga tawo nagalabang gikan sa espirituhanong kamatayon 
ngadto sa espirutuhanog kinabuhi.
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Isip mga anak sa Dios kita maoy gipuy-an sa Balaang Espiritu 
ug dili gayud mahimong magamhan sa demonyo o mapuy-an 
ni Satanas.  Kita adunay mga kapilian sa pagpuno sa Balaang 
Espiritu ug pagkat-on sa Pulong sa Dios isip ang bugtong mga 
paagi sa pag-abog sa satanasnon o yawan-ong impluwen-
siya.16 Bugtong pinaagi sa doktrina sa Bibliya nga nagapuyo 
diha sa atong kalag kita makadepensa sa atong-kaugalingon 
batok ni Satanas ug sa iyang mga demonyo.

Sukli ang yawa ug siya molayas gikan kanimo 
[impluwensiya sa demonyo]. (Santiago 4:7b)

KASUNDALOHAN NI SATANAS

 Si Satanas, ang “prinsipe sa gahum sa hangin,” nagamando 
sa dimaihap nga mga tropa sa mga demonyo (Mga Taga-
Efeso 2:2; cf. Mga Taga-Efeso 1:21; 6:12).  Ang Griyego 
(daimonion, Mateo 9:33) ug ang Hebreyo nga katumbas 
(shed, Deuteronomio 32:17; Mga Salmo 106:36-37) mag-ila 
sa nangalaglag nga mga anghel kinsa mipili pabor ni Satanas 
atol sa una-sa-kasaysayan nga anghelanong pag-alsa.  Laing 
Hebreyo nga termino para sa demonyo, (sa’ir, Levitico 17:7), 
nagakahulugan og “usa ka balhiboon o laking-kanding,” usa ka 
pulong gigamit ngadto sa mga tawong-kanding sa Griyegong 
mitolohiya.17 Dugang pang mga reperensiya sa mga demonyo 
diha sa atong English nga mga Bibliya mao ang mga pulong 
“nasinating mga espiritu” (Levitico 19:31, KJV) ug “mga yawa” 

16. Para sa usa ka katin-awan sa pag-uyo ug pagpuno sa Balaang Espiritu, tan-awa sa 
Thieme, Rebound and Keep Moving! (1993), 17-18; The Plan of God, 15-24; Christian 
Integrity (2002), 16-18.
17. Ang usa ka ibabaw nga bahin sa lawas sa tawong-kanding maoy usa ka tawo, ang 
ubus nga bahin sa lawas maoy kanang sa usa ka kanding.  Sila maoy sa makadaghan 
giuban sa mga panaghudyaka diha sa pagsimba ni Dionysus, ang diosdios sa bino.
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(Deuteronomio 32:17, KJV).  Waysapayan sa pulong nga 
gigamit, usa o daghan sa mga anghel ni Satanas maoy makita.  
Sa paglikay og kalibog, ang “demonyo,” gawas lang kon sa 
laing paagi gitino, maoy gamiton sa dihang naghisgot niining 
matinguhaog daotan nga espiritung mga linalang.
 Ang mga demonyo nag-alagad og katuyoan sa daotan.  
Sila maoy giilang mga kaaway sa Dios ug diha sa dayag nga 
rebelyon batok ni Kristo.  Si Satanas, nagkulang og mga hiyas 
sa pagkadios nga naglakip sa omnipresence ug omnipotence, 
nagabugti para sa iyang mga kakulangon pinaagi sa pagsalig 
diha sa iyang mga demonyo para sa panuhid ug ang pagbuhat 
sa iyang daotan kaayong mga bitik.  Pinaagi sa iyang-
kaugalingon, si Satanas makatuman og diyutay, kay ang iyang 
natad sa mga operasyon nagakatay lapas kaayo kay sa iyang 
abilidad.  Ang iyang teritoryo nagalakip sa kalibutan ug ang 
iyang kahanginan.  Ang dugang nagsanta ni Satanas mao ang 
divine nga mga pagsumpo nga nagpugong kaniya gikan sa 
paglihok sa hingpit nga kapasidad.
 Usa ka grupo sa nangalaglag nga mga anghel ang wala 
naglihok karon nagalangkub sa demonyong pang-ataki nga 
kasundalohan kinsa nagagula gikan sa Abyss (Pinadayag 9) 
atol sa Kalisdanan.  Kadto nga mga demonyo maghulat sa ilang 
pagbuhi para sa usa ka umaabot nga ataki diha sa katawhan 
atol sa katapusan nga dakong kapangdayagnan nga panahon 
sa kasaysayan.  Ang ilang katuyoan mao aron motabang ni 
Satanas diha sa iyang katapusang pagsulay sa pagkuha og 
kontrol sa kalibutan.
 Ang Dios usab mibilanggo sa usa ka dako kaayong hut-ong 
sa mga demonyo ni Satanas didto sa Tartarus aron mohulat 
sa ilang katapusang silot (1 Pedro 3:19-20; Jude 6).18 Kini 

18. Ang Hades may sulud nga upat ka mga kuwarto:
1. Paraiso: ang lugar diin ang tanang Karaang Testamento nga mga magtotoo mipuyo 

human sa kamatayon (Lukas 23:43) hangtod nga sila maoy gibalhin ngadto sa 
langit diha sa pagsaka ni Kristo (Mga Taga-Efeso 4:8-10).
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nga bahin sa nangalaglag nga mga anghel, gitawag og (bene 
ha’Elohim), gihubad og “mga anak sa Dios,” sa kanunay 
nagapunting ngadto sa anghelanong mga linalang diha sa 
Karaang Testamento (Genesis 6:4; Job 1:6; 2:1; 38:7).  Kini nga 
mga demonyo sa tinuyo mipaliwat uban “ang mga anak nga 
babaye sa katawhan” (Genesis 6:2).  Ang paghiusa mibunga 
og katunga-tawo, katunga-anghelanong mga binuhat, ang 
(Nephilim), diha sa usa ka pagsulay sa paghugaw sa kaputli 
sa tawhanong kaliwatan.19 Ang ilang makabitik nga katuyoan 
mao ang pagdunut og tawhanong genetics ug pinaagi niana 
masanta ang birhen nga pagkatawo sa Manluluwas kinsa 
gikinahanglang tinuud ug lunsay nga pagkatawo.  Kining genetic 
nga ataki diha sa tawhanong kaliwatan mipugus sa tibuuk-
kalibutan nga paghukum sa kang Noah nga lunup (Genesis 
6:12-13) sa pagpuo sa nasagolang-matang sa kaliwat.  Ang 
mga demonyo nga miapil maoy gibilanggo diha sa kangitngit, 
gikadenahan sa waykatapusang mga hikut aron pagpugong sa 
dugang pang mga pagsulay sa pagguba sa kagikanan ni Kristo 
(2 Pedro 2:4).
 Human ang pakighilawas nga pagsulong sa Genesis 6, ang 
Dios mitangtang sa abilidad sa tanang mga demonyo aron 

2. Mga Kasakit: ang pangsamtang nga kalayo para sa mga kalag sa mga dimagtotoo 
gikan sa tanang mga dispensasyon (Lukas 16:19-31).

3. Tartarus: ang pinuy-anan sa nangalaglag nga mga anghel sa Genesis 6, ngadto 
kang kinsa si Jesu-Kristo miproklamar sa Iyang taktikanhong kadaugan diha sa 
anghelanong away (1 Pedro 3:18-22; 2 Pedro 2:4; Jude 6).

4. Ang Abyss: ang lugar sa pagkapriso para sa dimapanton nga mga demonyo kinsa 
milapas sa pihong mga lagda para sa anghelanong mga binuhat, naglakip sa 
demonyong kasundalohan ubus sa pagpangulo ni Apollyon nga pagabuhian didto 
sa tungatunga sa Kalisdanan (Lukas 8:30-31; Pinadayag 9:11; 20:1-3).

Tan-awa sa Thieme, Victorious Proclamation (2002), 19-22. 
19. Kini nga yawan-ong pagsulong misangkap og basihan para sa mga panteyon sa 
mitolohiya, puno diha sa mga taho sa mga diyosdiyos nga nagkanaog sa kalibutan sa 
pag-ipon uban sa matahum nga mga babaye.  Ang katunga-tawo nga kaliwat niining mga 
paghiusa mao ang katunga-diosdios ug katunga-tawo nga mga linalang ug mga bayani 
sama sa Griyego nga Orpheus, Minos, Hercules, ug Perseus.  Ang maong mga sugilanon 
nga nakita sa katibuk-an sa tanang bahin sa daghan nga karaang mga kultura maoy lubog 
nga mga paghinumdum sa tinuud nga mga hitabo og natala diha sa Genesis 6.   
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mopakita isip tawhanong mga linalang ug magpaliwat (Mateo 
22:30).  Sukad niadtong higayona, ang mga demonyo nga 
wala pa hidakpi kinahanglang magpabilin nga dimakita.  Sila 
makapakita sa ilang-kaugalingon pinaagi lamang sa gigamhan 
sa demonyo, nagsulud sa lawas sa usa ka waypagtoo nga lalaki 
o babaye.  Ang gahum nga sila makahimo sa pagbutang sulud 
sa tawhanong lawas maoy dako-kaayo.  Ang mga demonyo 
maoy makahimo sa paghatag og labaw sa kinaiyahan nga 
kusog (Lukas 8:29), ingon ug pagpahamtang sa lawasnong 
mga pagkadilikasagaran ug mga pagkahiwi (Lukas 13:11-17).  
Ang mga demonyo makapahimo og pagkabuta (Mateo 12:22) 
ug pagkadimakahimo sa pagsulti (Mateo 9:32-33).  Sila maoy 
makahimo sa pagmugna og mga sakit sa panghunahuna 
ug makapahikog nga kabuang (Lukas 8:26-35), ug maoy 
sa makadaghan responsable para sa personal nga kadaot 
ngadto sa ilang mga biktima (Markos 9:17-18).  Human sila 
makapahimutang og kontrol sulud sa usa ka tawhanong lawas, 
kining daotang mga espiritu mahimong mosulud ug mogawas 
sa ilang kabubut-on (Lukas 11:24-26).  Kini nga mga taho para 
sa makitang kalampusan sa giingong mga eksorsista kinsa 
uban sa kahibalo o sa waypagkahibalo nga nahimong mga 
ahente sa yawa.  Usa sa mga katuyoan sa mga demonyo mao 
ang pag-ilad sa tawhanong kaliwatan pinaagi sa ilang binakak 
nga yawan-ong mga doktrina ug pinaagi niana nagpakgang sa 
plano sa Dios.
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Kapitulo Dos
____________________________________

IMPLUWENSIYA SA DEMONYO

ANG IMPLUWENSIYA SA DEMONYO MAHITABO sa dihang ang kalag 
bisan hain sa usa ka dimagtotoo o magtotoo maoy gisudlan 
pinaagi sa kalibutanong panghunahuna.20 Kini nga tawhanong 
panglantaw nagapadayag og istratehiya ni Satanas nga 
nagasupak ug nagalubog sa plano sa Dios.  Ang wayhunong 
nga katuyoan ni Satanas mao ang pag-ilog sa tinuud nga 
lugar sa Dios ug aron pagasimbahon isip Dios.  Usa ka nag-
unang katungdanan sa matag demonyo mao ang pagdunut 
sa panghunahuna, mga idiya, mga bililhong butang, ug mga 
kalihukan sa tawhanong kaliwatan.  Pinaagi sa pagbuhat niana 
si Satanas nagatoo nga siya makababag sa plano sa Dios ug 
makapamatuud sa iyang kaso diha sa anghelanong away.
 Human sa pagkalaglag ni Adan, si Satanas nahimong 
magmamando sa kalibutan.  Sa pag-angkon ug pagpadayon 
sa kontrol niini nga gingharian, ang iyang inawat nga mga 
pilosopiya sa kinabuhi ug mga rilihiyon maoy iyang mga 
istratehiya sa pag-ilad ug paglibog sa mga magtotoo ug 
dimagtotoo.  Si Satanas nagagamit og nagkalahing mga sistema 
sama sa legalismo ug pagkamaulagon aron makalukmay ngad-
to sa mga hilig sa kinaiyang makasasala.  Ang tanan niyang mga 
istratehiya adunay pareha nga mga nagpaila: pagkaarogante 
o pagkaokupado sa kaugalingon, ug pakigbatok, pagdumut, o 

20 Thieme, Christian Integrity, 173-75.



pagkamasukolon ngadto sa grasya ug kamatuuran.  Ang orihinal 
nga Griyego sa Bag-ong Testamento nagatigum sa tanan nga 
satanasnong mga laang ngadto sa Griyegong ngalan (kosmos, 
nga hain maoy gikuhaan sa English nga “cosmic”), kasagaran 
gihubad og “kalibutan.” Ang kosmos nagahulagway og usa ka 
hapsay, mataputong sistema ug kahan-ayan uban ang usa ka 
katuyoan, palisiya, ug katukuran sa awtoridad nga gidisenyo 
aron mopukan og panghunahuna sa tawhanong kaliwatan.

Ang cosmos maoy usa ka dako kaayong han-
ay o sistema nga si Satanas mipauswag, nga 
nagasubay ngadto sa iyang mga mithi, mga tu-
mong, ug mga paagi.  Kini maoy sibilisasyon karon 
nga naglihok lahi kay sa Dios—usa ka sibilisasyon 
nga hain wala sa iyang mga tigpasiugda sa tinuud 
modahum sa Dios aron mohatag, kinsa maggahin 
sa Dios og walay pagtagad mahatungod sa ilang 
mga buluhaton; ni sila magtumbok sa bisan 
unsang pagkahinungdan ngadto Kaniya.  Kini nga 
sistema nagadawat sa iyang waydios nga mga 
goberno, mga away, mga kasangkapan sa gubat, 
mga pangabubho, iyang edukasyon, kultura, mga 
rilihiyon sa moralidad, ug garbo.  Kini mao kadtong 
hut-ong nga ang tawo nagapuyo.  Kini maoy unsa 
iyang makita, unsa iyang magamit.  Ngadto sa 
dimaihap nga dakong panon kini maoy tanan nga 
sila sa bisan kanus-a nakahibalo samtang nga sila 
magpuyo ibabaw niining kalibutana.  Kini maoy sa 
hustong gipauso nga ang satanasnong sistema, 
nga ang pamulong maoy diha sa daghang mga 
hitabo usa ka nahitarong nga interpretasyon sa 
makahuluganon-kaayo nga pulong, cosmos.  Kini 
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maoy sa literal usa ka cosmos diabolicus.21   

 Usa ka malampusong istratehiya diha sa talaan ni Satanas 
mao ang pagpauswag og usa ka taphaw nga panabut sa 
kalibutanong panghunahuna o pagkakalibutanon taliwala 
sa mga magtotoo.  Pagkakalibutanon maoy dili pagbuhat 
sa gitawag-nga ‘kalibutanon’ nga mga butang o paglapas 
sa kulturang mga gidili, sama sa pagtabako, pag-inum, 
pagsayaw, pag-adto sa sinihan, o laing mga kalihukan nga 
makapakugang sa legalistang mga Kristohanon.  Ang gipunting 
sa pagkakalibutanon mao ang diha sa tawhanong panglantaw 
nga nagadala ngadto sa karnalidad.22 Ikaw mao og unsa ang 
imong gihunahuna (Mga Proberbio 23:7a).
 Ang Bibliya sa kusganong nagapahimangno sa matag 
magtotoo sa pagsukol sa kalibutanong panghunahuna 
(Santiago 4:4).

Ayaw higugmaa ang kalibutan, ni ang mga butang 
sa kalibutan.  Kon si bisan kinsa ang nagahigugma 
sa kalibutan, ang gugma sa Amahan maoy wala 
diha kaniya.  (1 Juan 2:15)            

Bisan kinsang magtotoo kinsa nagapuyo, nagahunahuna, 
o nagalihok sa iyang kinabuhi sumala sa mga sukaranan sa 
kalibutan maoy wala lamang naulipon ngadto sa awtoridad 
ni Satanas, apan sa waypagkahibalo nagahimo sa palisiya ni 
Satanas ug nagatuman sa iyang katuyoan.

21. Lewis Sperry Chafer, Systematic Theology, vol. 2, Angelology, Anthropology, 
Hamartiology (Dallas: Dallas Seminary Press, 1947), 77-78.
22. Karnalidad mao ang absolutong kahimtang sa kalag sa magtotoo nga gikontrolar 
sa kinaiyang makasasala og nagresulta diha sa pagkawala sa fellowship uban ang Dios 
tungud sa wamasugid nga sala diha sa kinabuhi.  Sa Karaang Testamentong mga panahon, 
susama usab diha sa Kapanahonan sa Simbahan, ang karnal nga magtotoo nagabawi sa 
fellowship uban ang Dios pinaagi sa rebound, paghingalan o pag-angkon sa mga sala sa 
usa ka pribado ngadto sa Dios nga Amahan (Mga Salmo 32:5; 51:1-4; 1 Juan 1:9).  Tan-awa 
sa Thieme, Rebound and Keep Moving!   
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 Ang matag-usa nga natawo sa sulud sa kalibutanong 
teritoryo ni Satanas maoy gibombardiyo sa propaganda ni 
Satanas hangtod sa adlaw nga siya mamatay.  Ang bugtong 
panalipud sa dimagtotoo batok sa labi pang kinadak-ang mga 
porma sa impluwensiya sa demonyo mao ang pinaagi sa 
paggamit sa mga balaod sa divine nga katukuran ingon nga 
gilarawan pinaagi sa Napulo ka mga Kamandoan.23 Ang mga 
sukaranan sa Dios sa kaligdong ug moralidad gituyo para sa 
kagawasan sa tanang katawhan mao ang kasukwahian sa bitik 
ni Satanas.
 Human sa kaluwasan, ang bugtong panalipud sa magtotoo 
batok sa impluwensiya sa demonyo mao ang pagkat-on ug 
paggamit sa doktrina sa Bibliya.

Ug ayaw pahiuyon niining kalibutana [kalibuta-
nong panghunahuna], apan pag-usab pinaagi 
sa pagbag-o sa imong hunahuna, aron ikaw 
makamatuud og unsa ang kabubut-on sa Dios, 
kana nga maoy maayo ug madawat ug perpekto.  
(Mga Taga-Roma 12:2)

Ang kamatuuran sa doktrina nagabantay batok sa tawhanong 
panglantaw, ang bakak nga kaalam sa kalibutan, ug naga-
pagawasnon sa magtotoo gikan sa pagkaulipon ngadto sa 
palisiya ni Satanas (Juan 8:32).  Ang masulub-ong mga biktima 
sa impluwensiya sa demonyo mao ang mga magtotoo nga 
nalinga gikan sa plano sa Dios para sa ilang kinabuhi.
 Sa matag higayon ang usa ka magtotoo makasala, bisan 
kon uban sa kahibalo o sa waypagkahibalo, ang iyang 
kinaiyang makasasala nagapuli og kontrol ug siya nagasulud 

23.  Mga balaod sa divine nga katukoran nagalakip sa tanang mga prinsipyo nga gitukod sa 
Dios para sa kalungtaran, panalipud, pagpadayon, ug hapsay nga kalihukan sa tawhanong 
kaliwatan atol sa tawhanong kasaysayan.  Thieme, Freedom through Military Victory (2003), 
3-5, 53-57.  
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sa kalibutanong sistema.24 Pagpuyo niini nga sistema pinaagi 
pagsalikway sa doktrina sa Bibliya nagabuhat og usa ka lunang 
haw-ang diha sa kalag.  Ang mga doktrina sa demonyo magpuli 
sa doktrina sa Bibliya.

Apan ang Espiritu sa klarong nagaingon nga diha 
sa kaulahiang mga panahon pipila ang molimud 
gikan sa pagtoo, nagtagad ngadto sa tikasang 
mga espiritu ug mga doktrina sa mga demonyo.  
(1 Timoteo 4:1)

Samtang ang espirituhanong pag-us-us nagapadayon, ang 
magtotoo nagakanaog paingon sa rebersiyonismo.25 Kini mao 
ang estado sa espirituhanong pag-us-us o pagkaunlod nga 
nagresulta gikan sa pagsalikway o wamanumbaling sa doktrina 
sa Bibliya.
 Ang mastaas nga ang magtotoo nagapuyo diha sa 
kalibutanong panghunahuna, nga walay paggamit og rebound 
(1 Juan 1:9), ang labi pa nga siya dali takdan ngadto sa 
impluwensiya sa demonyo.  Sa kadugayan kini mahimong 
imposible sa pag-ila tali sa dimagtotoo ug sa magtotoo nga 
napuno diha sa kalibutanong panghunahuna.  Sama ni 
Haring Saul, ang rebersiyonistang magtotoo nagaatubang og 
kakuyaw sa gipadakong divine nga disiplina.  Si Saul maoy sa 
wayduhaduha usa ka magtotoo (1 Samuel 10:6; cf. 28:19).  Ang 
iyang kinabuhi nagapadayag sa mga giladmon sa karnalidad 
hain si bisan kinsa nga magtotoo mahimong mounlod.  Bisan 
og ang matag magtotoo maoy naluwas sa takna sa pagtoo 
diha ni Kristo, siya sa gihapon nagahuput og usa ka kinaiyang 
makasasala.  Bisan unsang sala nga siya nakabuhat sa wala 
pa ang kaluwasan siya makabuhat human sa kaluwasan 
tungud sa pagkadaotan sa kinaiyang makasasala.  Sa dihang 

24. Thieme, God the Holy Spirit vs. The Sin Nature (2013), 26-27.
25. Thieme, Reversionism (2000).
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ang rebersiyonista maoy gidominar pinaagi sa kaibog nga 
mga sundanan sa kinaiyang makasasala og wapugngi pinaagi 
sa doktrina sa Bibliya, ang iyang kinabuhi mosundog sa 
dimagtotoo.
 Ang pagsalikway ni Saul sa doktrina maoy gipakita pinaagi 
sa hilabihang mga ataki sa pagkawalay-gana, mga neyurosis, 
ug mga sakit sa kaisipan.  Ang mga magtotoo karon makapakita 
niining susamang mga taras.  Ang kasulbaran mao ang pagsugid 
sa sala ug sunud nga pagbawi sa pagpuno sa Balaang Espiritu, 
pagpahiuli sa fellowship uban ang Dios, ug pagpadayon sa 
espirituhanong kinabuhi nga nagalakip og adlaw-adlaw nga 
panabut ug paggamit sa doktrina sa Bibliya.
 Bisan og ang tibuuk gidaghanon sa palisiya ni Satanas 
diha sa kalibutanong sistema maoy daotan, ang iyang bitik 
nagasagol og maayong mga buhat ug moralidad.  Usa sa 
labing epektibo nga mga kasangkapan ni Satanas batok sa 
espirituhanong pagtubo diha sa kinabuhi sa magtotoo mao 
ang pagkalinga sa activism, bisan unsa nga matinguhaong 
krusada para sa usa ka moral nga hinungdan.  Kaliboan sa 
mga magtotoo mahulog sa mga kamut sa mga kampanya 
nga mahisangko diha sa pagpadayon sa mga tulumanon ni 
Satanas.  Ang bugtong siguro nga paagi sa pagtuman sa 
plano sa Dios maoy dili pinaagi og pagtabon sa kalibutan sa 
yawa, apan pinaagi sa paggamit sa mga bahandi nga ang Dios 
nagasangkap para sa matag magtotoo diha sa Kapanahonan 
sa Simbahan.26    

IMPLUWENSIYA SA DEMONYO BATOK 
PAGGAHUM SA DEMONYO

 Ang Bibliya ba nag-ila tali sa impluwensiya sa demonyo ug 

26. Thieme, The Divine Outline of History, 97-121.
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paggahum sa demonyo?  Sa hingpit!  Ang Bag-ong Testamento 
nga Griyego sa tin-aw nagahingalan sa paggahum sa demonyo 
diha sa mga pulong (daimonizomai), “anaa gigamhan pinaagi 
sa usa ka demonyo,”27 ug (echo daimonion), “adunay usa ka 
demonyo.”28 Kini nga mga termino maoy mga kapulong diha sa 
kang Lukas nga taho sa Taga-Gerasa nga giyawaan.

Ug sa dihang Siya [Jesus] migawas paingon sa 
yuta, Siya maoy gitagbo sa usa ka pihong tawo 
gikan sa siyudad kinsa maoy gigamhan uban sa 
mga demonyo [echo daimonion]; ug kinsa wala 
misul-ob og bisan unsang mga sinina sulud sa 
taas nga panahon, ug wala nagpuyo diha sa usa 
ka balay, apan diha sa mga lubnganan.  (Lukas 
8:27)

Ug kadtong kinsa nakakita niini mibalita ngadto 
kanila og giunsa ang tawo kinsa maoy hinuptan-
sa-demonyo [daimonizomai] nga naayo.  (Lukas 
8:36)      

Sa dihang kining pihong mga pulong makita diha sa bisan 
unsang bibliyanhong konteksto sila nagapahayag sa gigam-
han sa demonyo.
 Dugang pang ebidensiya nga ang daimonizomai naga-
pahayag og suludnong paggahum pinaagi sa usa ka demonyo 
nagagikan sa paghulagway sa demonyo nga nagsulud sa 

27. Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early 
Christian Literature, 2nd ed., F. Wilbur Gingrich and Frederick W. Danker, ed. (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1979), 169. Colin Brown, ed., The New International Dictionary 
of New Testament Theology (Grand Rapids: Zondervan, 1975), 1:453. Gerhard Kittel, ed., 
Theological Dictionary of the New Testament, 10 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1964), 
2:19-20.
28. Lainlaing mga yugto nagagamit sa kapulong “adunay usa ka mahugaw nga espiritu” 
(echo pneuma akatharta) imbis sa “adunay usa ka demonyo” (Markos 3:30; 7:25; Lukas 
4:33).
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tawong-buang.

Ug si Jesus nangutana kaniya, “Unsa ang imong 
ngalan?” Ug siya [ang Taga-Gerasa nga giyawaan] 
miingon, “Lihiyon”; kay daghang mga demonyo 
ang misulud [eiserchomai] kaniya.  (Lukas 8:30) 

Eiserchomai, nagkahulugan og “sa pagsulud ngadto, sa pag-
adto sa sulud,” nagapahimug-at og suludnon nga pagpuyo sa 
usa ka demonyo sulud sa lawas sa Taga-Gerasa nga giyawaan 
(cf. Markos 5:12; 9:25).  Dili lamang mao nga ang demonyo 
gikaingon og “sulud” sa tawo, apan dihadiha nga pagkaayo 
maoy natuman sa dihang si Jesus “nagpahawa” (ekballo) sa 
nagsulud nga demonyo.

Ug Siya mitambal og daghan kinsa maoy masaki-
ton uban sa lainlaing mga balatian, ug nagpahawa 
[ekballo] sa daghang mga demonyo.  (Markos 
1:34a; cf. Mateo 9:33; 10:1; Markos 1:39; 3:15; 
Lukas 11:14)    

Si Jesus sa makadaghan migamit og imperative mood nga 
(exerchomai) sa pagmando og demonyo sa “paggawas”; ang 
indicative mood niini nga pulong nagahulagway og pagbiya sa 
demonyo.

Ug sa dihang si Jesus nakakita nga usa ka duut 
sa katawhan maoy sa paspas nga nagkatigum, 
Siya mibadlong sa mahugaw nga espiritu, 
nagsulti ngadto niini, “Ikaw bungol ug amang 
nga espiritu, Ako magmando kanimo, gawas 
[imperative sa exerchomai] gikan kaniya ug ayaw 
pagsulud [eiserchomai] kaniya pag-usab.” Ug 
human sa pagsinggit ug paglabay kaniya ngadto 
sa makalilisang nga mga paglit-ad sa lawas, kini 
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migawas [indicative sa exerchomai].  (Markos 
9:25-26a, mga italiko gidugang; cf. Mateo 17:18; 
Markos 1:25-26; 5:8, 13; 7:29; Lukas 4:35; 8:2) 

Ang usa ka demonyo dili mahimong mapahawa o mapagawas 
kon kini wala unang misulud ug sa sunud mipuyo diha sa tawo 
nga nasakit.
 Gikan sa pagtuki sa mahinungdanong mga pulong diha 
niini nga mga yugto kini maoy dimalalis nga ang daimonizomai 
ug ang iyang mga kapulong sa kanunay nagakahulugan og 
pagsulud ug pagkontrol sa usa ka lawas sa tawo pinaagi sa usa 
o daghang mga demonyo.  Ang daimonizomai kinahanglang 
dili gayud pagahubaron og “nademonyohan” tungud kay 
kini nagalubog sa kalainan tali sa paggahum sa demonyo 
ug impluwensiya sa demonyo.  Ang paggahum sa demonyo 
kinahanglang dili gayud masaypan uban sa o pagasabton isip 
impluwensiya sa demonyo.

Haring Saul ug Impluwensiya sa Demonyo

 Usa sa labing inila nga mga pananglitan sa impluwensiya 
sa demonyo maoy makita diha sa Karaang Testamento nga 
salaysay bahin ni Haring Saul.  Pipila sa mga komentarista 
maggamit niini isip usa ka hitabo sa usa ka hinuptan-sa-
demonyo nga magtotoo, apan walay timailhan sa yawan-ong 
pagpuyo diha sa bibliyanhong taho. 
 Human si Saul maoy gisalikway sa Dios tungud sa iyang 
gipataas nga pagkadili-matumanon ug rebersiyonismo, siya 
miabut ubus sa personal nga yawan-ong ataki.  Diha sa 1 
Samuel 16:14-16, 23; 18:10; ug 19:9, ang Hebreyo nga mga 
pangdugtongan nagapahayag nga si Saul maoy wala gayud 
mapuy-i pinaagi sa usa ka demonyo.  Diha sa matag taho ang 
demonyo “miabut diha,” (‘al), o “miabut ngadto,” (‘el), ni Saul 
ug mihadlok kaniya.  Kini nga mga pangdugtongan maoy diha 
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sa kalainan ngadto sa Hebreyo nga pangdugtongan (be), nga 
nagkahulugan og “ngadto” o “sulud.” Apan, ang be maoy wala 
diha sa bisan unsa sa ibabaw nga mga yugto.  Dugang pa, ang 
demonyo maoy wala gayud gihulagway ingon sa “gipahawa” 
kang Saul.
 Samtang ang mga magtotoo makaabut ubus sa impluwen-
siya sa demonyo, sila dili mahimong magamhan sa demonyo.  
Kon ang Karaang Testamento nga mga magtotoo sama ni 
Saul kinsa maoy wala sa permanenteng gihatagan-og-katakos 
sa Balaang Espiritu dili gayud magamhan sa demonyo, 
unsa na kaha ka imposible para sa usa ka Kapanahonan sa 
Simbahan nga magtotoo nga sa permanenteng gipuy-an sa 
Balaang Espiritu aron magamhan sa demonyo (1 Mga Taga-
Corinto 6:19-20).  Walay demonyo ang makapuyo og lawas 
sa Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo, tungud kay ang 
Dios nga Balaang Espiritu mihimo niini og usa ka templo para 
sa pagpuyo ni Kristo.
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Kapitulo Tres
____________________________________

MGA PAAGI NGADTO SA DEMONISMO

UNSAON MAN NGA ANG USA KA TAWO MAHIMONG DALI TAKDAN 
ngadto sa impluwensiya sa demonyo?  Ang gigikanan niini 
nga pagkamadutlan anaa diha sa kabubut-on ug sa kinaiyang 
makasasala.  Ang tigdasig sa kinaiyang makasasala nagapuyo 
diha sa kaibog nga mga sundanan: gahum nga kaibog, 
materyalismo nga kaibog, kalingawan nga kaibog, pakighilawas 
nga kaibog, pag-uyon nga kaibog, kemikal nga kaibog, kriminal 
nga kaibog, sosyal nga kaibog, tigpasiugda nga kaibog, 
panimalus nga kaibog.  Ang usa ka tawo mahimong mopili 
og bisan unsang agianan sa tentasyon aron motagbaw sa 
iyang mga kaibog.  Nianang dapita anaa ang dalan ngadto sa 
kadaot: Pagkapakyas gikan sa wamatuman nga mga kaibog 
nagabunga og kapait nga mahinog ngadto sa pagdumut ug, 
sunudsunud, nagapagahi paingon sa pagkadimapuypuy, 
pagkamapahimaslon, ug kapintas.  Pananglitan, pagdumut ug 
pagkamapahimaslon mao ang mapugsanong mga kusog nga 
sukaranon sa yawan-ong mga praktis sa pamarang, usa ka 
karaang rilihiyon nga nagtipon og mga bahin sa pagsimba og 
diyosdiyos, mistisismo, ug gipataas-sa-druga nga pamaktol.
 Pipila sa katawhan tingali molambigit og usa ka mang-
hihimalad sa pagkuha og kasayuran ug paggiya o nangita og 
seguridad pinaagi sa kahibalo sa umaabot nga mga hitabo.  
Ang uban tingali mangita og usa ka medyum sa pagdawat og 



kahupayan diha sa pagkanamatyan pinaagi og pagsulay sa 
pagtawag sa usa ka bag-ohayng namatay nga gimahal nga tawo.  
Kining ingon og inosenteng mga pagpangita diha sa katinu-
uran nagasangkap og usa ka dagway para sa demonismo.  
Pipila nagapahitarong sa ilang pag-apil isip makapahimuut nga 
kalingawan lamang; ang uban sa dakong tinguha nangita para 
sa mga tubag ngadto sa naghasol nga mga pangutana.  Nalingla 
pinaagi sa satasnasnong mga istratehiya kini nga katawhan 
magtahan ngadto sa impluwensiya sa mga demonyo.  
 Uban sa labing dominante nga mga paagi sa impluwensiya 
sa demonyo mao ang pagsimba og diyosdiyos, panagna, 
nekromansya, pagkaadik sa druga, ang phallic nga kulto, 
mistisismo, ug astrolohiya.  Ang tagsatagsa niining mga paagi 
maoy giusa diha sa mga doktrina sa mga demonyo.  Ang 
impluwensiya sa demonyo mahimong andamanan nga dapit 
para sa paggahum sa demonyo sa dimagtotoo.  Ang magtotoo 
kinsa nagalambigit niining mga praktis mahimong sa anam-
anam naimpluwensiyahan sa demonyo samtang ang mga 
doktrina sa mga demonyo magsulud sa iyang panghunahuna 
ug magkontrol sa iyang mga desisyon. 

PAGSIMBA OG DIYOSDIYOS

 Pagsimba og diyosdiyos, ang pagsimba sa bisan unsa lain 
kay sa Dios, nagasul-ob og dimaihap nga mga dagway—gikan sa 
ingon og dimakadaot nga mga simbolo ug mga larawan ngadto 
sa kakahuyan, kahayupan, ug mga panig-ingnan sa natural 
nga kalibutan.  Ang pagsimba og diyosdiyos nagapakadios sa 
mga kusog sa kinaiyahan ug nagahatag katahuran ngadto sa 
hinimo-sa-tawo nga mga butang.

Nagpatoong mga maalamon, sila nangahimong 
mga buangbuang, ug gibaylo ang himaya sa 
dimadunot nga Dios para sa usa ka imahen 
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diha sa hitsura sa madunot nga tawo ug sa 
kalanggaman ug sa upat-ang-tiil nga kahayupan 
ug nagkamang nga mga binuhat.  Busa ang Dios 
mihatag kanila ngadto sa mga kaibog sa ilang mga 
kasingkasing ngadto sa pagkamahugaw, aron ang 
ilang kalawasan mamahimong mapasipad-an 
taliwala kanila. Kay ilang gibaylo ang kamatuuran 
sa Dios para sa usa ka bakak, ug misimba ug 
misilbi sa binuhat kay sa Magbubuhat, kinsa maoy 
napanalanginan sa kahangturan.  Amen.  (Mga 
Taga-Roma 1:22-25)

 Ang Kasulatan nagatala og daghang mga hitabo sa pag-
simba og diyosdiyos taliwala sa kanasuran nga naglibot sa 
Israel.  Kini maglakip sa Taga-Canaan nga pagsimba ni Baal 
ug ni Asherah (Deuteronomio 29:17; Mga Maghuhukum 2:11-
13; 3:7) ug ang Philistine nga pagsimba ni Dagon, ang isda 
nga diosdios (Mga Maghuhukum 16:23; 1 Samuel 5:1-7).29 
Karon, ang Asyanhong mga rilihiyon magtanyag og usa ka 
pagkasalingkapaw sa buhi ug waykinabuhing mga larawan sa 
diyosdiyos, nagpaila sa ilang lainlaing mga panteyon.
 Ang makadaning mga lit-ag sa pagsimba og diyosdiyos 
nagalakip sa pagsimba og mga larawan, katigulangan ug bayani 
nga pagsimba, ang maulagong mga tulumanon sa phallic nga 
kulto, ingon man ang dugang pang dimahikap nga mga porma 
sa pagsimba og diyosdiyos sama sa pagsimba sa kaugalingon, 
kahimtang, gahum, ug kuwarta (Mga Taga-Colosas 3:5).  Diha 
sa matag henerasyon ang pagsimba og diyosdiyos nagadani 
og matinuurong mga sumusunod gikan sa matag matang 
sa katilingban, nag-agda og demonismo nga sa sukwahing 
nagadaot sa lawas ug kalag.  Ang pagsimba og diyosdiyos maoy 
espirituhanong pagpanapaw, pagkadili-matinumanon ngadto 

29. Tan-awa sa mga panid 69-74.
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sa Ginoo, ug nagatampo ngadto sa divine nga paghukum sa 
dihang igo nga katawhan diha sa usa ka nasod magtahan 
ngadto sa iyang paglimbong.

“Ug Ako [ang Ginoo] nakakita nga para sa tanang 
mga pagpanapaw sa waypagtoo nga Israel, Ako 
mipadala kaniya palayo ug mihatag kaniya og 
usa ka kasulatan sa diborsyo, bisan pa ang iyang 
mabudhion nga igsoong babaye nga si Judah wala 
mahadlok; apan siya miadto ug maoy usa ka burikat 
usab.  Ug kini miabut tungud sa kagaan sa iyang 
pamurikat, nga siya mihugaw sa yuta ug mihimo 
og pagpanapaw uban sa mga bato ug kakahuyan 
[pagsimba og diyosdiyos].” (Jeremiah 3:8-9)

“Busa ang inyong mga altar mahimong biniyaan, 
ug ang inyong insiyenso nga mga altar manga-
buak; ug Ako [ang Ginoo] mohimo sa inyong 
kamatayon atubangan sa inyong mga larawan 
sa diyosdiyos.  Ako usab mobutang sa patay 
nga mga lawas sa mga anak sa Israel diha 
atubangan sa ilang mga larawan sa diyosdiyos; 
ug Ako mopakatag sa inyong mga bukog palibot 
sa inyong mga altar.  Diha sa tanan ninyong mga 
pinuy-anan, mga siyudad mahimong daot ug ang 
habog nga mga lugar mahimong biniyaan, nga ang 
inyong mga altar mahimong daot ug biniyaan, ang 
inyong mga larawan sa diyosdiyos pagabuk-on 
ug pagadad-on ngadto sa katapusan, ang inyong 
insiyenso nga mga altar pagalumpagon, ug ang 
inyong mga buhat pagapalaon.” (Ezekiel 6:4-6) 

 Ang pagsimba og diyosdiyos mao ang pundasyon para 
sa demonismo ug ang kalikupan para sa paglambigit og mga 
demonyo.  Ang yawan-ong paglakip sa malinglahon nga 
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nagaangin og mga kinabuhi sa daghan kinsa maoy wamahiba-
lo nga ang mga demonyo maggamit sa pagsimba og diyosdiyos 
aron modani og mauyunong mga alagad.  Ang unang duha sa 
Napulo ka mga Kamandoan nagadili pagdunot sa pagsimba sa 
tinuud nga Dios.

“Ikaw kinahanglang walay laing mga diyosdiyos 
gawas Kanako.  Ikaw dili mohimo para sa imong-
kaugalingon og usa ka larawan sa diyosdiyos, o 
bisan unsang kaamgiran sa unsa maoy diha sa 
taas sa langit o diha sa ubus sa kalibutan o diha 
sa tubig ilalum sa kalibutan.  Ikaw kinahanglang 
dili mosimba kanila o mosilbi kanila; kay Ako, ang 
GINOO ang imong Dios, maoy usa ka abubhoan 
nga Dios, nagduaw sa pagkadaotan sa mga 
amahan diha sa mga anak, diha sa ikatulo ug sa 
ikaupat nga mga henerasyon sa kadtong kinsa 
nagadumut Kanako.” (Exodo 20:3-5)

Ang dayag nga pagpakita sa pagsimba og diyosdiyos nga 
pagsimba maoy sa kanunay giunhan pinaagi sa usa ka 
panghunahuna sa pagsimba og diyosdiyos nga sa mapasipad-
anong nagapuli og pipila ka bahin sa kinaiya, pipila ka mithi, o 
pipila ka tawo para sa Dios (Mga Taga-Roma 1:25).
 Ang pagsimba og diyosdiyos maoy wala gidili ngadto sa 
karaang mga kultura o ngadto sa mga dimagtotoo.  Gani ang 
mga magtotoo nahimong naangin diha niini nga kadaotan.  Diha 
sa Exodo nga henerasyon daghang mga magtotoo ang mitahan 
ngadto sa pagsimba sa bulawanon nga nating baka.  Ang mga 
Israelita milunang diha sa pagsimba og diyosdiyos samtang 
si Moses maoy wadiha sa ilang kampamento og nagdawat sa 
mga tugon gikan sa Dios didto sa Bukid sa Sinai (Exodo 32).
 Human sa kuwarenta ka mga adlaw didto sa bukid, si 
Moses wala pa nakabalik.  Ang katawhan nangalisang ug 
dimapailubon, nagpangutana kong siya ugaling mobalik ba.  Si 
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Moses mibilin sa iyang igsoon si Aaron nga tagbantay apan 
sa walay iyang personal nga pagpangulo, ang awtoridad 
nahugno.  Ang masukulong mga Israelita sa masinupakong 
mibungat ni Aaron: “Dali, himo-i kami og usa ka diyos, kinsa 
mouban ngari kanamo” (Exodo 32:1).  Sa dili dugay og wala pa 
kadtong paladnong adlaw sila sa solemne miuyon sa pagtuman 
sa balaod sa Dios (Exodo 19:8).  Apan karon, diha sa tataw 
nga pagkamatay ni Moses, ang tanang pagkamatinumanon 
maoy sa kalit nakalimtan.  Sila mibalik ngadto sa pagsimba og 
diyosdiyos sa Egypt para sa kahupayan.
 Si Aaron sa matinguhaong miuyon sa ilang mapasipad-
ong pangayo.  Ang katawhan sa masibutong miamot sa ilang 
bulawan nga alahas aron siya makahulma og usa ka bulawanon 
nga nating baka (Exodo 32:2-5, 24).  Diha nga ang larawan sa 
diyosdiyos nakompleto, ang katawhan mibarog og nagsinggit, 

“Kini mao ang imong diyos, O Israel, kinsa 
mipagawas kanimo gikan sa yuta sa Egypt.” (Exodo 
32:4b)      

Pagkakita sa ilang kadasig, si Aaron mitukod og usa ka altar 
ngadto sa nating baka ug miproklamar og usa ka relihiyosong 
kasaulogan nga misangko diha sa usa ka nagsalimoang, 
mapasipad-on nga mapatuyangong kalihukan.  Ang Dios mihulga 
aron moguba sa tanang katawhan tungud sa ilang pagsimba 
og diyosdiyos.  Bugtong ang mainitong pangamuyo ni Moses 
ang mipabuhi sa mga Israelita gikan sa kaligutgut sa Dios ug 
dihadiha nga pagkapuo (Exodo 32:9-14).  Bisan pa niana, tulo ka 
libo ang nangamatay sa sala ngadto sa kamatayon para sa ilang 
pagsimba og diyosdiyos (Exodo 32:28).
 Ang sundanan sa kapakyasan sa Israel gilakbit-saysay 
pinaagi sa bulawanon nga nating baka nga kalumpagan og 
misugod diha sa negatibong kabubut-on ngadto sa Pulong sa 
Dios sa ingon nga kini maoy unya gipadayag.  Kini nga sundanan 
maoy gikopya diha sa mga kinabuhi sa karnal nga mga mag-
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totoo karon.  Ang rebersiyonismo, espirituhanong pagkaunlod 
gumikan sa wamanumbaling o pagsalikway sa doktrina sa Bibli-
ya, nagaresulta.  Ang Dios midisenyo sa kalag aron pagakontrolon 
pinaagi sa nametabolismo nga doktrina sa Bibliya ubus sa 
pagpuno sa Balaang Espiritu.30 Ang rebersiyonista nagahimo 
sa emosyon imbis kay sa doktrina nga iyang sumbanan para 
sa kinabuhi.  Kining emosyonal nga pag-alsa nagahimo og usa 
ka diyos sa emosyon.  Si Satanas nagagunit niini nga higayon 
aron mosulud sa luna nga haw-ang diha sa kalag nga gibuhat 
pinaagi sa negatibong kabubut-on uban ang bakak nga doktrina 
ug daotang mga ideya.  Ang pagsulong sa kalag pinaagi sa 
mga doktrina sa mga demonyo nga gikan sa kang Satanas nga 
teritoryo sa kangitngit (Mga Taga-Efeso 5:8; Mga Taga-Colosas 
1:13) nagabunga og pagkapalong sa kalag, nagbuta sa huna-
huna ngadto sa kamatuuran.  Ang pinadayong pagsalikway 
sa doktrina nagapagahi sa kalag uban ang uwat sa unud ug 
ang katapusang mga salin sa doktrina mahanaw.  Uban ang 
kamatuuran nga napalong diha sa kalag, ang rebersiyonistang 
magtotoo mahagsa ngadto sa katapusang ang-ang sa 
rebersiyonismo—bali-nga-proseso sa rebersiyonismo.31

 Diha sa bali-nga-proseso sa rebersiyonismo, usa ka kom-
pletong pagkabali o pagkawagtang sa usa ka sa doktrina nga 
sukdanan sa mga bili nagakompleto sa liyok ngadto sa kaut-
utan.  Mga pagbati ug mga pagkamaunungon nahimong nalubag 

30. Ang metabolismo gikuha gikan sa klasikong Griyego nga pungan (metabole), 
nagkahulugan og “pagkabalhig dagway” o “kabalhinan.” Sa dihang ang pagkaon gikaon, 
ang tawhanong lawas nagabalhin niini ngadto sa pangpabaskog para sa lawasnong 
pagtubo ug nagatangtang sa makadaot og usik nga materyal.  Pinaagi sa katangdian, sa 
dihang ang doktrina sa Bibliya, espirituhanong pagkaon, maoy ‘kan-on’ ubus sa pagpuno 
sa Balaang Espiritu, kini maoy gibalhin ngadto sa pangpabaskog para sa espirituhanong 
pagtubo ug aron motangtang sa tawhanong panglantaw diha sa Kristohanong kinabuhi 
(Jeremiah 15:16a).
31. Ang rebersiyonista nagakanaog pinaagi sa walo ka mga ang-ang sa espirituhanong 
pag-us-us: (1) tubag ug pagkasimang; (2) katarantang pagpangita para sa kalipay; 
(3) Operasyon Bomerang; (4) emosyonal nga pag-alsa sa kalag; (5) permanente nga 
negatibong kabubut-on; (6) pagkapalong sa kalag; (7) uwat sa unud sa kalag; (8) bali-nga-
proseso sa rebersiyonismo.  Tan-awa sa Thieme, Reversionism, 20-39. 
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kaayo nga ang rebersiyonista nagabiya sa tinuud nga mga 
hingtungdan sa gugma diha sa pagdapig sa tanan nga maoy 
daotan ug magub-anon.  Sa katapusan, siya nagatalikod diha 
sa iyang gugma para sa Dios.  Diha niini nga estado sa pagbiya 
sa tinoohan siya nagatahan ngadto sa pagsimba og diyosdiyos, 
usa ka mahukumong pagpakita sa impluwensiya sa demonyo 
taliwala sa mga magtotoo.
 Human sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, pipila ka militar nga 
kawanihan ang gidestino sa katibuk-an sa tanang bahin sa Asya 
mibalik ngadto sa Estados Unidos nga nabihag diha sa Sidlakan 
nga mistikong rilihiyon ug kultura.  Uban niining gipalapad nga 
mistikong pagkahibalo, usa ka bag-ong pagkamatugtanon para 
sa pagsimba og diyosdiyos sa hinayhinay mitumaw.  Maninimba 
og diyosdiyos nga mga konsepto sa wamadugay misugod sa 
pagsulud sa Kristohanong pagsimba ug praktis.  Mga ideya gikan 
sa Sidlakang mga rilihiyon, sama sa ‘tanan nga mga rilihiyon 
maoy agianan ngadto sa Dios,’ nahimong kasagaran.
 Ang Asyanong mga rilihiyon nga miulipon ug mitimawa sa 
mga dumadapig diha sa ilang kaugalingong kayutaan misaka 
diha sa pagkapopular sa katibuk-an sa tanan bahin sa Estados 
Unidos.  Pihong mga Amerikano mibaylo sa ilang Kristohanong 
kapanulundanan—ang bugtong gigikanan sa kagawasan, 
kauswagan, ug paglaum—para sa pagkaulipon, kapobre, ug 
pagkawalay-paglaum sa Sidlakan nga mga rilihiyon.
 Diha sa usa ka panahon ang atong nasod maoy diha sa 
kinaunhan sa pagpadala og mga misyonaryo aron mopakaylap 
sa Kristiyanismo ngadto sa langyaw nga kayutaan.  Karon 
ang mga Taga-Kasadpan pinaagi sa mga panon maghimo og 
mga peregrinasyon ngadto sa mga mecca sa pagsimba og 
diyosdiyos aron magtoon og Sidlakang mistisismo.  Ang mga 
guru nagbiyahe sa Estados Unidos og nagasabwag sa mga 
doktrina sa mga demonyo samtang ang kamatuuran sa Dios 
nagapabiling watagda ug gisalikway.
 Ang mga Kasulatan nagapasidaan sa kanunay-anaa, 
makabitik nga peligro sa pagsimba og diyosdiyos, nagsugo 
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sa mga magtotoo sa pagbulag sa ilang-kaugalingon gikan sa 
tanang mga porma niining kadaotan.  Bisan pa og ang mga 
larawan sa diyosdiyos mahimong walay labaw pa kay sa kahoy 
o bato, sila magrepresentar og mga demonyo.  Maninimba og 
diyosdiyos nga mga rilihiyon magpauswag og yawan-ong mga 
doktrina.  Ang mga dimagtotoo nga nalit-ag diha sa pagsimba og 
diyosdiyos sa waypagkahibalo nagasimba og mga demonyo ug 
nagapamiligro sa paggahum sa demonyo.

Busa, akong hinigugma, paglikay gikan sa 
pagsimba og diyosdiyos. . . .Unsa ang akong 
ipasabut unya?  Kanang usa ka butang gisakripisyo 
ngadto sa mga larawan sa diyosdiyos maoy bisan 
unsa, o kanang usa ka larawan sa diyosdiyos maoy 
bisan unsa?  Dili, apan ako nagasulti nga ang 
mga butang nga ang mga Hentil magsakripisyo, 
sila magsakripisyo ngadto sa mga demonyo, ug 
dili ngadto sa Dios; ug ako dili gusto nga kamo 
mahimong mga tig-ambit diha sa mga demonyo 
[pinaagi sa pagsimba og diyosdiyos].  Ikaw dili 
makainum sa kopa sa Ginoo ug sa kopa sa mga 
demonyo; ikaw dili makaapil sa lamesa sa Ginoo 
ug sa lamesa sa mga demonyo.  (1 Mga Taga-
Corinto 10:14, 19-21)

O unsay kasabutan nga anaa ang templo sa Dios 
uban sa mga larawan sa diyosdiyos?  Kay kita mao 
ang templo sa buhing Dios; maingon nga ang Dios 
miingon, 

“AKO MOPUYO DIHA KANILA UG MOLAKAW 
TALIWALA KANILA; 

UG AKO MAHIMO NGA ILANG DIOS, UG SILA MAHIMO 
NGA AKONG KATAWHAN. 

Busa, GAWAS GIKAN SA ILANG TALIWALA UG 
PALAYO,” nagaingon ang Ginoo.  
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“UG AYAW HIKAPA ANG UNSA MAOY MAHUGAW;
Ug Ako mohinangup kanimo.” (2 Mga Taga-

Corinto 6:16-17)

PANAGNA

Ikaw dili mokaon og bisan unsa nga adunay dugo, 
ni mopraktis og panagna o pagpanagna.  (Levitico 
19:26)

“Kinahanglang walay makit-an taliwala kaninyo 
bisan kinsa nga nagahimo sa iyang anak nga 
lalaki o iyang anak nga babaye nga moagi lahus 
sa kalayo, ang usa kinsa nagagamit og panagna, 
ang usa kinsa nagapraktis og pamalbal, o ang usa 
kinsa nagabadbad og mga tilimad-on, o usa ka 
mamamarang.” (Deuteronomio 18:10)  

 Panagna mao ang pagsulay aron motan-aw daan o motag-an 
sa umaabot nga mga hitabo o mokaplag og tinagong kahibalo sa 
kasagaran pinaagi sa pagbadbad og mga tilimad-on o pinaagi 
og tabang sa labaw sa kinaiyahan nga mga gahum.  Pagkakita 
og dimakita, panghimalad, himan pagkaplag og mineral, ug 
pagsukod sa mga kalihukan sa hunahuna mao ang mga paagi 
sa mananagna.32 Ang Dios sa tin-aw nagadili sa pag-apil sa 
maong mga praktis.

“Kay ang rebelyon maoy ingon sa sala sa panagna, 
Ug ang pagkamasupilon maoy ingon sa 

pagkadaotan ug pagsimba og diyosdiyos.” (1 
Samuel 15:23a)

32. Ang pagsukod sa hunahuna nagtagna sa mga kamatuuran mahitungod sa usa ka 
butang o sa iyang tag-iya pinaagi og paglambigit uban sa o sa pagkaduul ngadto sa butang. 
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 Ang pagkamadanihon sa paghimalad ug mga psychic nag-
tino sa kalampusan sa panagna isip usa ka satanasnong bitik 
aron mosamok og katawhan gikan sa plano sa Dios.  Ang kaikag 
mahimong magsugod ingon nga inosenteng kamapakisayron: 
pagbasa og usa ka horoskopyo diha sa adlaw-adlaw nga 
mantalaan, pagtawag og usa ka psychic hotline, pagdula 
diha sa usa ka Ouija® board o tarot nga mga baraha.  Ang 
pagkapopular sa Sidlakang mga rilihiyon ug mga ideya mihimo 
sa panagna nga labi pang madawat.  Kini ug laing dugay-
nawagtang nga mga pagpangita sa demonyo nagapatim-aw sa 
matag karon og unya sama sa bulabula diha sa usa ka lim-aw 
nga mangitlog og usa ka pagkasalingkapaw sa daotang mga 
praktis nga gisaway diha sa Kasulatan.

“Ayaw pagdangup sa mga medyum o mga 
espiritista; ayaw pagpangita kanila aron 
mahugawan pinaagi kanila.  Ako ang GINOO nga 
imong Dios.” (Levitico 19:31)    

“Karon ang usa ka lalaki o usa ka babaye kinsa 
maoy usa ka medyum o usa ka espiritista sa 
wayduhaduha pagasilotan sa kamatayon.  Sila 
pagabatoon pinaagi sa mga bato, ang ilang dugo-
sa-pagkasad-an maoy diha kanila.” (Levitico 
20:27)33

 Ang Dios mipadayag pinaagi sa bibliyanhong propesiya 
og daghang umaabot nga mga hitabo, apan diha sa Iyang 
kaalam Siya mihawid sa pihong kasayuran gikan sa katawhan 
(Deuteronomio 29:29).  Bisan pa og ang Bibliya nagasangkap 
lamang sa usa ka halapad nga laraw sa umaabot, ang Dios 

33. Ang kamatayon nga silot para sa mga medyum maoy kabahin sa Balaod ni Moses og 
gituyo para sa pagdumala og nasud sa Israel ug maoy dili na angayan diha sa Kapanahonan 
sa Simbahan. 
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misangkap sa tanang kahibalo nga kita nagkinahanglan aron 
mosulud ngadto sa usa ka personal ug permanenteng relasyon 
uban Kaniya.  Ang Bibliya nagabatbat sa matag linya alang 
pagtultol, matag prinsipyo nga gikinahanglan para sa pagpuyo 
og Kristohanong kinabuhi.  Apan, bisan pa niining perpektong 
mga kasangkapan, mga pagsulay aron motan-aw daan sa 
umaabot pinaagi sa lahi kay sa kadtong gipadayag sa Dios 
nagapadayon sa pagdani sa katawhan.  Ang umaabot maoy 
labing maayo nga ibilin diha sa mga kamut sa Ginoo.
                 

Taga-Babylonia nga Pamarang

 Pagkahuman sa Gubat sa Carchemish, samtang naggukod 
sa nagsibat nga nahabilin sa Egyptian nga kasundalohan, si 
Nebuchadnezzar miabut sa wadamha sa mapasundayagong 
siyudad sa Jerusalem (Daniel 1:1).  Siya miduhaduha: Siya ba 
mopadayon og paggukod o mohugpa sa Jerusalem?

“Kay ang hari sa Babylon nagatindog diha sa 
kinasang-an sa dalan, diha sa ulohan sa duha 
ka mga dalan, aron mogamit og panagna; siya 
nagauyog sa mga pana, siya nagakonsulta 
sa panimalay nga mga larawan sa diyosdiyos 
[teraphim], siya nagatan-aw diha sa atay.” (Ezekiel 
21:21)

Aron motabang og paghimo sa iyang desisyon si Nebuchadnez-
zar midangup ngadto sa tulo ka mga klase sa panagna: 
belomancy, pagkonsulta sa teraphim, ug pakisusi sa atay.  Siya 
maoy nakumbinser nga usa o ang lain sa wayduhaduha motud-
lo sa dalan.  Ang matag paagi milakip og demonyong kalihukan.
 Diha sa praktis sa belomancy, bag-o nga magilakon ug 
nagdan-ag nga mga pana, usa gimarkahan diha sa usa 
ka espesyal nga paagi, maoy iitsa ngadto sa hangin.  Ang 
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gimarkahan nga pana nahulog ngadto sa yuta, nagtumong 
paingon sa Jerusalem.  Sa gihapon ang “hari sa Babylon” 
miduhaduha.  Siya nangita og dugang kapanghimatuuran gikan 
sa gamay, mabitbit nga mga larawan sa diyosdiyos, teraphim, 
nga mitimaan sa iyang panimalay nga mga diyosdiyos.  Sa 
dihang kining mga larawan sa diyosdiyos maoy gikonsulta, ang 
mga demonyo mipasalig kaniya pinaagi sa usa ka gihinganlan 
nga tilimad-on aron moabante didto sa Jerusalem.
 Bisan pa kini napakyas sa pagkumbinser ni Nebuchad-
nezzar.  Para sa katapusang paniguro siya mibalhin ngadto 
sa pakisusi sa atay, naggamit og atay sa usa ka mananap 
aron mohukum sa umaabot.  Usa ka rituwal nga sayaw maoy 
gihimo palibot sa usa ka manok o usa ka laing mananap.  Kon 
ugaling sa usa ka manok, ang iyang liog maoy unya lubagon 
ug ang iyang lawas laksion aron ang atay matagak ngadto sa 
yuta.  Ang mananagna unya mihapa ug miluhod ug mikutaw 
sa bahin sa lawas pinaagi sa iyang tudlo.  Siya misusi pag-
ayo sa kahubaran ug posisyon sa atay, naghulat og paggiya 
gikan sa ilang pagano nga diyosdiyos.  Kini nga katapusang 
direktiba mikumbinser ni Nebuchadnezzar aron mohunong og 
paggukod sa mga Egyptian ug mohugpa sa Jerusalem.  Kini 
nga desisyon maoy pinasikad diha sa demonyong kalihukan 
pinaagi sa panagna.        

Sa Orakulo nga mga Prediksiyon

 Niadtong ikaunum ka siglo B.C. usa ka hari nga ginganlan 
og Croesus mao ang katapusan ug labing gibantog nga 
magmamando sa Lydia.  Nahimutang diha sa pagkakaron 
nga Turkey, ang Lydia midako gikan sa usa ka gamay nga 
gingharian ngadto sa usa ka gamhanan nga imperyo human sa 
pagkalaglag sa Hittites.  Sardis, ang kaulohang siyudad, maoy 
gidayeg para sa iyang kaanindot ug inila nga mga bahandi.  Si 
Croesus, dato lapas pa sa imahinasyon, maoy gipasidunggan 
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sa pagmugna og sensilyo nga kuwarta isip usa ka gamit sa 
pagbayloay.
 Sa dihang ang mga kadaugan ni Cyrus the Great sa 
Persia misugod og paghulga sa pagkalabing-hataas sa 
Lydia, si Croesus nabalisa.  Siya sa dinaliang miabin sa 
iyang-kaugalingon uban ni Amasis II sa Egypt ug Nabonidus 
sa Babylonia.  Apan kini nga mga panag-abin napakyas sa 
pagsangkap kaniya uban ang usa ka pagbati sa seguridad.  
Siya nangita og pagtambag gikan sa dimakitang gahum nga 
mga gigikanan aron motabang kaniya diha sa paghimo og mga 
desisyon.
 Ang unang buhat ni Croesus mao aron motino og hain sa 
mga gigikanan sa panagna maoy matuud.  Siya mipadala og 
mga sinugo ngadto sa lainlaing heathen nga mga templo sa 
katibuk-an sa tanang bahin sa yuta.  Ang iyang maampingong 
nahunahunaan nga plano mitawag para sa dungang paglihok 
diha sa kabahin sa iyang mga mensahero.  Usa ka gatos ka 
mga adlaw human sila nakadawat sa ilang sugo, matag usa 
sa mga mensahero maoy mosulud sa usa ka pihong templo 
ug mangutana, “Unsa ang gibuhat ni Croesus, Hari sa Lydia, 
karong adlawa?” 
 Diha sa gitakda nga oras, si Croesus anaa didto sa 
baybayon.  Siya sa makutihong magpikaspikas og usa ka bao 
ug usa ka nating karnero ug unya magpabukal kanila diha sa 
usa ka bronseng kawa nga gipahaum diha sa usa ka bronseng 
tabon.  Sa bisan unsang templo nga sa labing tukma mihulag-
way niining dikasagaran nga harianong pamatasan maoy 
pagailhon nga labing kasaligan sa mga orakulo. 
 Sa ingon nga ang hari midahum, ang mga templo nag-
indigay sa usag-usa para sa harianong pagbantay.  Ang 
apelasyon ngadto sa matag orakulo milakip og komplikado nga 
rituwal ug misteryosong pagyawyaw.  Bugtong ang orakulo sa 
Delphi mihulagway sa tukmang nahimutangan sa hari bisan og 
wala pa ang mensahero nangutana sa labing-hinungdanon nga 
pangutana.  Si Pythia, ang hinuptan-sa-demonyo nga babaye 
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nga pari, militok:

Ako makaihap sa mga balas, ug ako makasukud 
sa kalawuran; ako adunay mga dalunggan para 
sa mahilum, ug makahibalo unsa ang ipasabut sa 
amang nga tawo; Tan-awa! sa akong balatian didto 
misantup ang baho sa usa ka gitabonan-og-bagal 
nga bao og nagbukal karon diha sa usa ka kalayo, 
uban ang unud sa usa ka nating karnero, diha sa 
usa ka kawa, bronse mao ang sudlanan sa ubus, 
ug bronse ang tabon sa ibabaw niini.34   

 Nalipay, ang mensahero midali pagbalik aron mohatod sa 
iyang mensahe ngadto sa hari.  Sa pagkadungog sa pahayag, si 
Croesus diha dayon nahibalo nga ang tinuud nga orakulo nakit-
an na.  Pila ka higayon, siya mipadala og mga sinugo ngadto 
sa Delphi.  Sila miabut nga napuno uban sa bililhon kaayong 
mga gasa og tinuyo isip usa ka matahum nga sakripisyo ngadto 
sa Taga-Delphi nga diyos.  Ang karaang mga magsasaysay 
nagbalita og usa ka paghalad sa tulo kalibo nga mga toro, 
magilakong mga toga ug harianong mga tunika, dako kaayong 
mga sudlanan sa plata ug bulawan, mga hinulma sa bililhong 
mga metal—bahandianong mga gasa nga mipatingala bisan pa 
ni Herodotus, kinsa nakakita kanila usa ka siglo ang milabay 
didto sa Delphi. 
 Kini nga mga bahandi, si Croesus mihunahuna, maoy 
itugyan ngadto sa mga dilaab ibabaw sa usa ka dako kaayong 
pangsakripisyo nga daub ilis sa usa ka tubag niining kritikal 
nga pangutana: Ang Lydia ba moataki sa mga Taga-Persia?  
Ang tubag miabut pagbalik gikan sa Delphi: Kon si Croesus 
maglabang sa Halys River, siya mopukan sa usa ka gamhanang 
imperyo.  Si Croesus nasayup pagsabut niining ditin-aw nga 

34. Herodotus, The Persian Wars, Book I, trans. George Rawlinson (New York: The Modern 
Library, Random House, 1942), 25.
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tambag nga usa ka saad sa kalampusan.  Ang mga kasundalo-
han ni Croesus mimartsa latas sa utlanan.  Sa pagkatinuud, 
ang demonyo maoy tukma diha sa iyang prediksiyon: ang pag-
ataki ni Croesus diha ni Cyrus mipukan sa usa ka gamhanang 
imperyo—iyang kaugalingon.
 Usa ka pareha nga hitabo maoy adunay kalambigitan bahin 
sa Romano nga Emperador Trajan.

Si Emperador Trajan mihimo og usa ka samang 
panginahanglan sa orakulo sa Heliopolis pinaagi 
sa pagpadala og usa ka selyadong sulat ngadto 
nga siya nagkinahanglan sa usa ka tubag.  Ang 
orakulo mitubag pinaagi sa pagpadala ngadto 
sa emperador og usa ka gamay nga blangkong 
papel sa maayo kaayo nga gipilo ug giselyohan.  
Si Trajan maoy natingala pagkakita sa tubag diha 
sa perpektong panag-uyon uban ang sulat nga 
gipadala, nga walay sulud apan usa ka blangkong 
papel.35 

 Kini nga mga hulagway sa panagna gikan sa karaang 
kasaysayan adunay modernong mga katugbang.  Sa dihang 
si bisan kinsa, bisan pa sa kainosente, nagaduaw og usa ka 
manghihimalad, bisan kon kini nagaapil og pagbasa sa mga 
palad, tarot nga mga baraha, o mga dahon sa tsa, kalambigitan 
sa mga demonyo maoy posible.  Sa dihang ang panagna sa 
tukma nagahimalad sa umaabot, ang mga demonyo maoy 
naglihok.  Sa pagkatinuud dili tanan paghimalad nagasugyot 
og paggahum sa demonyo; daghan niining wayhinungdan og 
taphaw nga kasibot mahimong dili labaw kay sa salikwaut nga 
paglimbong o mahanas nga pagtumotumo.  Apan kadtong kinsa 
nag-apil diha sa panagna maoy nagbirigbirig uban sa posible 

35. John L. Nevius, Demon Possession and Allied Themes (1894; reprint, Grand Rapids: 
Kregel Publicatios, 1968), 296.
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nga demonyong pakiglambigit. 
 Sa dihang ang katawhan magdangup ngadto sa panagna 
sa wala pa naghimo og mga desisyon, sila maoy dali takdan 
sa impluwensiya sa demonyo o paggahum sa demonyo.  Ang 
panagna maoy usa ka lugway lamang sa pamalbal ug pagsimba 
og diyosdiyos.  Gipasiugdahan pinaagi sa mga demonyo, kini 
maoy sa hugut nga gidili sa Dios.
 Sa wala pa ang pagkahuman sa kanon sa Kasulatan, ang 
Dios mipadayag sa Iyang kabubut-on pinaagi sa mga damgo, 
mga bisyon, ug propesiya.  Karon ang Dios nagasangyaw 
lamang pinaagi sa Iyang sinulat nga Pulong.  Ang divine nga 
paggiya nagagikan sa doktrina sa Bibliya diha sa kalag.36 Ang 
Bibliya mao “ang hunahuna ni Kristo” (1 Mga Taga-Corinto 2:16) 
ug doktrina maoy imong panalipud batok sa mga kadaotan sa 
impluwensiya sa demonyo.               

NEKROMANSYA

 Ang nekromansya nagagikan sa duha ka Griyegong mga 
pulong: (nekros), nagkahulugan og “patay,” ug (manteia), 
nagkahulugan og “panagna.” Ang nekromansya maoy pagtag-
an sa umaabot pinaagi sa giingon nga kalambigitan sa patay.  
Ang mga praktikante sa nekromansya maoy mga medyum 
pinaagi kang kinsa ang mga demonyo magpahayag, mga 
tigpataliwala kinsa maglambigit sa espiritu nga kalibutan para 
sa uban.
 Usa sa labing karaan sa mga rilihiyon mao ang espiritismo, 
sa makadaghan gitawag og espirituwalismo pinaagi sa mga 
dumadapig kinsa nagtinguha aron mohatag niini og usa ka 
pagkamay-ong sa relihiyosong pagkatinahod.  Ang gigikanan 
sa modernong espiritismo mahimong masubay niadtong 1847 

36. Thieme, Divine Guidance (1999).
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sa dihang sila Kate ug Margaret Fox, duha ka batan-ong anak 
nga mga babaye sa usa ka Methodist nga ministro, milaraw 
og usa ka sistema sa mga pagdagpi ug mga pagtuktuk aron 
mohimamat sa usa ka espiritu matod pa nagpuyo sa ilang balay 
sa kasadpang New York nga estado.  Samtang ang pulong 
sa ilang panagtabo mikaylap, ang kuryoso ug motootoohon 
mitunga aron mosaksi niining giingon nga kalambigitan diha sa 
espiritu sa patay.  Duha ka katuigan ang milabay, si P. T. Barnum 
mikuha sa managsoong babaye kinsa sunud niana nakuha 
ang tibuuk-kalibutang kabantog.37 Niadtong 1888 ang Fox nga 
managsoong babaye sa katapusan miangkon sa panglimbong, 
apan ang ilang mga sumusunod mipabiling wamakumbinser.
 Ang kaikag diha sa espiritu nga kalibutan ug sa dikinaiyan-
hon nagabunga og mga katilingban ug mga kahugpungan 
nga mipahinungod ngadto sa pagtoon sa psychic nga mga 
talagsaong-hitabo.38 Ang National Spiritualist Association of the 
United States mibalita sa ginsakupan nga 126,000 niadtong 
1863 og misaka ngadto sa 228,000 nga mga espiritista niadtong 
1945.39 Niadtong human-sa-Kalibutan nga Gubat II sa Amerika 
nagkadaiya nga labing hinungdanong mga unibersidad, 
naglakip sa Duke ug Stanford, mitukod og mga departamento 
aron mosusi sa psychic ug dikinaiyanhon nga mga hitabo og 
naglaum nga mopanghimatuud sa ilang katinuud.  Apan, ang 
uban sa wayduhaduha mibutyag sa iyang binakak nga mga 
gipangayo nga katungud.

Daghan sa kapanahon nga Espiritismo nabut-
yag pinaagi sa may katakus nga mga propesyonal 
isip matikason.  Ang klasikong pagbutyag mao 

37. Ruth A. Tucker, Another Gospel (Grand Rapids: Zondervan, 1989), 321-22.
38. Pipila niini nga naglakip sa International General Assembly of Spiritualists, ang 
Nationalist Spiritualist Alliance of the Unitd States, ang National Spiritualist Association of 
Churches, ang British Society of Psychical Research.
39. Jan Karel Van Baalen, The Chaos of Cults (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 33.
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ang pinaagi ni Houdini ug Dunninger (Magic and 
Mystery, New York: Weathervane Books, 1967).  
Laing mga pagpangbutyag nagalakip nga pinaagi 
sa kanhi “psychic” M. Lamar Keene (The Psychic 
Mafia, New York: St. Martin’s Press, 1976) ug ang 
usa ka hiniusang pagdukiduki pinaagi sa usa ka 
Kristohanong mananambal, Paul Meier, ug usa ka 
Kristohanong salamangkiro, Danny Korem (The 
Fakers, Grand Rapids: Baker Book House, 1980).     

Apan, dili tanang psychic o espiritistang 
mga talagsaong-hitabo mahimong mabutyag 
isip matikason.  Adunay usa ka espirituhanong 
dimensiyon nga dili mahimong ibaliwala.  Ang 
tinuud nga mga espiritista nagakuha sa ilang 
gahum gikan sa usa nga ang Bibliya nagatawag 
og “usa ka nagngulub nga liyon” kinsa nagapangita 
“kang kinsa siya makatukub” (1 Pedro 5:8), kinsa 
mao si Satanas.40

 Karon, ang New Age nga kalihukan mipasibantog sa 
nekromansya ubus sa termino nga channeling.  Ang naandan 
nga mga porma sa nekromansya maoy kasagaran pribadong 
mga tigum sa mga espiritista diin ang medyum misulay sa 
paglambigit ug paghimamat uban sa patay.  Diha sa kalainan, 
ang channeling nagalakip og usa ka medyum o trans-channeler 
kinsa nagatugot sa espiritu aron puy-an ang iyang lawas ug 
makigsulti sa laktod ngadto sa usa ka tigpamati.  Sa makadag-
han kini nga mga kalihukan nahitabo atubangan sa dakong 
mga pundok sa katawhan kinsa nagbayad og dako kaayong 
mga kantidad sa kuwarta para sa tambag nga ilang nadawat.
 Pipila sa mga channeler nakadawat og hilabihang pag-
tagad diha sa atong kultura.  Ang ilang mga prediksiyon ug 

40. Walter Martin, The Kingdom of the Cults (Minneapolis: Bethany House, 1985), 228.
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tambag maoy gipangita sa mga politiko, paugnat sa kusog nga 
mga inila, mga tigpasundayag, ug magpapatigayon nga mga 
pangulo.  Ang apelasyon sa paglambigit og patay maoy usa ka 
lipatlipat nga gigamit ni Satanas ug sa iyang mga demonyo aron 
mougmad og usa ka pundok niining kalibutana.  Ang praktis 
sa nekromansya nahimong usa sa mahinungdanong mga pag-
duso sa demonismo sa atong henerasyon.  Ang dikalibutanon 
nga mga linalang nga gilambigit sa mga medyum dili sa kanu-
nay nagaangkon nga mga espiritu sa patay.  Pipila magpaila 
sa ilang-kaugalingon isip mga linalang gawas sa kalibutan, 
mga anghel, mga diyosdiyos gikan sa karaang mga rilihiyon, o 
‘mikanaog nga mga agalon.’ Kadto bang kinsa naggunit og mga 
tigum sa mga espiritista ug channel nga mga espiritu sa tinuud 
nagtawag og patay?  Sa wayduhaduha wala!  Sa pagkatinuud, 
ang gitawag-nga mga medyum maoy bisan hain mga panikas o 
sila sa tinuud naglambigit og mga demonyo apan dili gayud sa 
patay.  Sa dihang ang may impluwensiya nga mga personahe 
magsunud sa ilang tambag, kadtong kinsa ilang naimpluwen-
siya maoy sa dilaktod ug sa waypagkahibalo naangin ug 
nagiyahan pinaagi og mga doktrina sa mga demonyo.
 Ang katawhan nga nalupig sa kaguul usahay naghuput og 
usa ka lig-ong tinguha aron motawag ug mopakig-ambitay uban 
sa ilang bag-ohayng namatay nga mga gihigugma ug nagkaplag 
asa sila.  Bugtong ang Pulong sa Dios ang nagasangkap sa 
tubag.  Kadtong kinsa nangamatay nga wala nagdawat ni Kristo 
isip Manluluwas maoy anaa sa usa ka lugar sa waykatapusang 
pagsilot (Lukas 16:22-23; Juan 3:18).  Ang mga magtotoo kinsa 
nangamatay “diha sa Ginoo” (Pinadayag 14:13) maoy anaa sa 
Iyang presensiya, usa ka lugar sa perpektong kalipay.

“Ug Siya mopahid sa matag luha gikan sa ilang 
mga mata; ug wala na gayud ang bisan unsang 
kamatayon; wala na gayud ang bisan unsang 
pagbangutan, o paghilak, o kasakit; ang unang 
mga butang milabay na.” (Pinadayag 21:4)
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Sila maoy “wadiha gikan sa lawas, ug didto sa panimalay 
[nawong sa nawong] uban ang Ginoo” (2 Mga Taga-Corinto 
5:8).
 Pipila ang magtoo nga ang patay nagatan-aw sa buhi.  Kita 
sa pagkatinuud maoy gitan-aw, apan dili sa patay.  Kita gipanid-
an sa duha ang pinili ug nangalaglag nga mga anghel, ingon 
usab sa buhi nga mga magtotoo ug mga dimagtotoo (1 Mga 
Taga-Corinto 4:9).  Ang mga gihigugma kinsa nangamatay 
dili na gayud makakita o makatawag uban kanato kay sa kita 
makakita o makatawag kanila.  Tungud sa atong relasyon uban 
ni Kristo, kita maoy gipasaligan sa waykatapusang balik nga 
panaghiusa uban kadtong mga gihigugma kinsa maoy mga 
magtotoo diha ni Kristo (1 Mga Taga-Tesalonica 4:16-18).  Kita 
nagbaton og mahumut nga mga handumanan kanila, apan kita 
dili makalatas sa pikas.  Kita makatawag sa patay og wala sa 
duha sa langit ni sa Hades.
 Tungud kay ang paghimamat uban sa patay maoy 
imposible, ang Kasulatan nagadili sa tanang pag-apil diha sa 
nekromansya (Levitico 19:31; 20:6, 27; Deuteronomio 18:9-
12; 2 Mga Hari 23:24).  Kini nga mga sugo magpanalipud sa 
magtotoo gikan sa impluwensiya sa demonyo nga gipaagi og 
nekromansya.  Ang kalambigitan sa patay dili matuman busa 
ang mga demonyo sa makadaghan magsundog sa patay.  
Kini nga mga demonyo maoy gitawag diha sa Griyego og 
(engastrimuthos, Isaiah 8:19, LXX).41

Ang Engastrimuthos nga Demonyo

Ug sa dihang sila [mini nga mga propeta] mag-
sulti kaninyo, “Konsultaha ang mga medyum 

41. LXX mao ang pagmubo para sa Septuagint, ang kinaunahan ug labing mahinungdanon 
sa Griyegong paghubad sa Karaang Testamento.  Ang LXX mao ang Karaang Testamento 
nga bersiyon og gigamit sa kadaghanan sa mga magsusulat sa Bag-ong Testamento.
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ug ang mga espiritista kinsa maghonghong ug 
magyamyam,” dili ba diay ang usa ka katawhan 
mokonsulta sa ilang Dios? Sila ba mokonsulta og 
patay alang sa buhi?  (Isaiah 8:19)

 Ang pulong nga “medyum” maoy usa ka paghubad sa Hebre-
yo nga (‘ov), ang katumbas sa Griyego nga engastrimuthos nga 
nagakahulugan og “tigpatingog.”  Ang usa ka tigpatingog nga 
demonyo usahay nagamugna sa sulud sa medyum og usa ka 
wahiilhi nga mausab-usabong tingog sa mga honghong ug mga 
yamyam.  Sa laing mga higayon siya nagapasuput sa iyang 
tingog gikan sa yuta, ibabaw sa lamesa, o ubus sa kisame.  Sa 
kasagaran ang demonyo nagakontrol sa paningog sa medyum 
diha sa usa ka mahanas nga pagkasundog sa patay.  Ang 
engastrimuthos nga mga demonyo kinahanglang puy-an ug 
kontrolon ang mga medyum pinaagi kang kinsa sila magsulti.
 Pananglitan, ang usa ka demonyo kinsa mipuyo og usa 
ka tawo didto sa India usa ka libo ka katuigan ang milabay 
mahimong sa pagkakaron magpuyo og usa ka tawo diha sa 
Los Angeles.  Pinaagi niining tawhana ang engastrimuthos 
nga demonyo nagasundog og bisan unsang gidaghanon sa 
katawhan gikan sa India kinsa nabuhi atol niadtong karaan nga 
panahon.  Walay pinulongan nga mga babag ang anaa para 
sa mga demonyo, busa ang demonyo maoy may gahum sa 
paghimo niini nga daw og mga dakong tawo gikan sa lainlaing 
mga panahon sa kasaysayan maoy gilaraw paingon sa atong 
siglo.
 Si Isaiah nagahulagway og laing buluhaton sa engastrimu-
thos nga demonyo:

Unya ikaw pagadad-on paubus; 
Gikan sa kalibutan ikaw mosulti, 
Ug gikan sa abog diin ikaw maoy naghapa, 
Ang imong mga pulong moabut. 

50 SATANAS UG DEMONISMO



Ang imong tingog usab mahisama nianang sa usa 
ka espiritu gikan sa yuta, 

Ug ang imong sinultihan mohonghong gikan sa 
abog. (Isaiah 29:4)

Diha niining porma sa nekromansya ang medyum nagabutang 
sa iyang dalunggan duul sa yuta, daw sa pagdungog og tingog 
sa patay.  Apan ang tingog nga sa medyum madunggan maoy 
sa tinuud usa ka panundog pinaagi sa engastrimuthos nga 
demonyo.

Ang Ungo sa En-dor

 Si Rudyard Kipling, ang English nga magbabalak ug 
mananaog sa Nobel Prize para sa literatura, maoy nasinati diha 
sa bibliyanhong taho sa 1 Samuel 28 sa dihang siya misulat 
niini nga mga linya gikan sa “En-dor”:

Oh ang dalan sa En-dor mao ang kinakaraanang 
dalan

 Ug ang kinabuangang dalan sa tanan!
Deretso kini nagaagi paingon sa pinuy-anan sa 

Ungo,
Ingon kini diha sa mga adlaw ni Saul,
Ug walay nausab sa kaguul nga gitagana
Kay sama ingon sa nagalugsong diha sa dalan 

paingon sa En-dor!

Diha niining mubo nga mga pulong si Kipling sa tin-aw nagaisip 
pag-usab sa masulub-ong mga sangputanan sa pakigkombo-
ya uban ang mga demonyo.  Ang panaw ni Saul palugsong sa 
dalan paingon sa En-dor nagalakbit-saysay sa pagkaus-us ug 
pagkadaotan nga ang nasod sa Israel naunlod atol sa iyang 
paghari.
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 Sunud sa kamatayon sa kang Moses nga manununod nga si 
Joshua, ang Dios mipili og mga maghuhukum aron modumala 
ngadto sa Israel.  Ang katapusan niining politikanhon ug 
espirituhanon nga mga pangulo mao si Samuel, kinsa misilbi 
usab isip propeta ngadto sa nasod.  Ang kang Samuel nga 
katigulangon ug nagsingabut nga kamatayon mipatungha sa 
pangutana sa pagpili og iyang manununod.
 Ang katigulangan sa Israel mipetisyon ni Samuel aron 
motudlo og usa ka hari nga mosunud kaniya sa katungdanan.  
Si Samuel mipasidaan sa katawhan nga ang ilang hangyo maoy 
sukwahi ngadto sa plano sa Dios.  Ang Dios mitukod sa Israel 
isip usa ka teyokrasya: ang Dios maoy ilang hari.  Apan ang 
katawhan, nabutaan pinaagi sa ilang paggukud aron “mahisama 
sa tanang kanasuran” (1 Samuel 8:5), sa kagahig-ulo mibungat 
og usa ka hari nga sila makakita ug makahikap.  Diha sa grasya 
ang Dios mitugot ni Saul nga mahimong gidihugan nga hari 
ngadto sa Israel.
 Si Saul mihuput sa matag kalidad sa usa ka popular nga 
pangulo: usa ka ambungan nga personalidad, lawasnon nga 
pagkamadanihon, ug tinuud nga kamapaubsanon (1 Samuel 
9:1-2).  Diha sa iyang kabatan-ong katuigan si Saul maoy usa 
ka nakasinati-sa-grasya nga magtotoo uban ang doktrina sa 
Bibliya nga nagpuyo diha sa iyang kalag.  Siya misunud sa mga 
kamandoan sa Ginoo.
 Ulahi diha sa kinabuhi, hinoon, si Saul misugod sa pagtan-
aw diha sa kinabuhi gikan sa tawhanong panglantaw.  Ang 
iyang nagapadayon nga negatibong kabubut-on midala kaniya 
paingon sa gipataas nga mga panahon sa karnalidad.  Ang 
mastaas nga si Saul mipabilin diha sa rebersiyonismo, sa 
labi pa nga sa panagsa siya mitagad sa mga tugon sa Dios 
(1 Samuel 15:3-29).  Sa sangputanan, ang Ginoo misalikway 
ni Saul ug mipadala ni Samuel aron modihug sa batan-ong 
David isip ang umaabot nga hari sa Israel (1 Samuel 16:12-13).  
Bisan pa og ang Dios misalikway ni Saul, Siya sa kamaloloy-on 
mitugot kaniya aron mopadayon sa paghari.
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 Si Samuel mipadayon isip ang espirituhanong pangulo sa 
yuta samtang si Saul mao ang opisyal nga giilang magmaman-
do sa Israel.  Nagsunud sa kang David nga mapasundayagong 
kadaugan ngadto ni Goliath, ang batan-ong pastol-manggugubat 
nahimong usa ka nasudnong bayani.  Ang iyang dako-kaayong 
pagkapopular mipalagot ni Saul (1 Samuel 18:6-8).  Gitukmod 
pinaagi sa binuang nga pangabubho ug pagdumut para ni David, 
si Haring Saul anaa apan sa usa ka ambisyon—sa pagpatay 
ni David, ang pinili sa Dios isip ang sunud nga monarka (1 
Samuel 18:9-29).  Aron molampos ang iyang daotang tumong, 
si Saul migamit sa kasundalohan nga kusog sa nasod diha sa 
usa ka personal nga tigbakay nga panimalus batok sa tawo nga 
siya miila isip iyang karibal.42 Kini mao ang bakgrawon para sa 
hitabo didto sa En-dor.

ANG KRISIS

Karon kini nahitabo niadtong mga adlaw nga ang 
mga Taga-Philistine mitigum sa ilang armado nga 
mga kampamento para sa gubat, sa pagpakig-

42. Ang karnal nga pagkawaykasigurohan ug rebersiyonistang paranoia ni Saul midala 
kaniya sa binuang nga pagpasangil ni David para sa iyang kaugalingong mga kasamok.  
Apan si David maoy waysayup; siya wala gayud nangita sa pagpahimulus sa kang Saul nga 
mga kapakyasan isip usa ka pamalibad aron moilog sa trono sa Israel (1 Samuel 24:10).  
Bisan pa sa dihang si David dihay mga kahigayonan sa pagpatay sa “ang gidihugan sa 
Ginoo,” siya mipili sa pagtugyan ni Saul diha sa mga kamut sa Ginoo (1 Samuel 24:6; 26:9).  
Si David sa dakong pagtoo mihulat diha sa Ginoo aron motangtang ni Saul gikan sa trono.

Bisan og si David maoy napugus nga mahimong usa ka layas gikan sa kaligutgut ni 
Saul, siya migamit sa takna sa minaalam.  Nagtukod sa iyang punoang-buhatan diha sa 
langub sa Adullam, siya misugod sa pag-organisar ug pagbansay sa laing mga sinalikway, 
desperadong katawhan nga gidaogdaog usab ni Saul kinsa nangita og dangpanan gikan 
kaniya (1 Samuel 22:1-2).

Ubus sa kang David nga manggialamong pagpangulo ni David, kini nga katawhan 
maoy naporma ngadto sa usa ka maayog-disiplina, makahimo kaayo nga manggugubat 
nga kusog.  Sa katapusan sila nahimong heneral nga mga opisyal ni David ug miporma 
sa kinauyukan sa Israel nga labing taas og ranggo sa kasundalohang mga hepe.  Sila ang 
mangulo sa kasundalohan sa Israel ngadto sa kadaugan human sa katuigang gubat sa 
masigkalungsuranon nga gipadali pinaagi sa pagkahakogan ni Saul.     
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away batok sa Israel.  Ug si Achish miingon 
ngadto ni David, “Sabta sa wayduhaduha nga ikaw 
mogawas uban kanako diha sa kampamento, ikaw 
ug ang imong katawhan.” Ug si David miingon 
ngadto ni Achish, “Maayo kaayo, ikaw makahibalo 
og unsa ang mahimo sa imong sulugoon.” Busa 
si Achish miingon ngadto ni David, “Maayo kaayo, 
ako mohimo kanimo nga akong magbalantay sa 
tibuuk kinabuhi.” (1 Samuel 28:1-2)43   

 Ang kapanganuran sa katalagman mitapok ibabaw sa 
kapunawpunawan sa Israel.  Usa ka karaang kaaway maoy 
naghugup alang sa gubat sa iyang mga kusog ug naghulga sa 
kalungtaran sa nasod.  Ang gamhanang panag-abin sa lima ka 
mga siyudad-estado sa Philistia maoy nanukad aron mohas-
mag.  Ang nagkaguliyang nga mga nahibiling kasundalohan 
ni Saul, nahanaw pinaagi sa kakulang og pagpangulo ug dili 
maayong disiplina, maoy dili usa ka kaparang para niining 

43. Si David maoy anaa sa taliwala sa dilema. Si Haring Achish sa Gath, ang lungsod 
nga natawhan ni Goliath, maoy usa ka halangdon ug dungganon nga dimagtotoo kinsa 
mihatag ni David og dangpanan sa Philistia gikan sa pagdaogdaog ni Saul.  Si Achish 
mikuha ni David ug sa iyang mga manggugubat isip mga sinuhulan.  Nadani og dako 
sa kaisog ug pagkamaunungon ni David, si Achish miganti sa batan-ong manggugubat 
pinaagi sa pagpili kaniya isip harianong gwardya “sa tibuuk kinabuhi.” Kining naandan sa 
pagpabilin og langyaw nga mga tropa isip personal nga mga gwardya maoy dili talagsaon, 
bisan hain diha sa karaan o labing bag-ong kapanahonan.  Usa ka monarka sa Persia 
makausa migamit og Griyegong mga sinuhulan, ug si Louis XVI miabang sa iladong Swiss 
nga Rehimento isip iyang gwardya sa palasyo.  Apan, ang promosyon ni David ngadto sa 
sinuhulang gwardya maoy dili kabahin sa plano sa Dios para sa iyang kinabuhi.  Bisan pa 
si Achish midahum ni David ug sa iyang katawhan sa pag-apil sa panaw batok sa Israel, 
si David misupak sa pagpakig-away batok sa iyang kaugalingong katawhan.  Ang Dios sa 
maloloy-ong mipalingkawas ni David gikan sa iyang dilema (1 Samuel 29).
 Si Jesu-Kristo ang nagakontrol sa kasaysayan.  Ang Taga-Philistine nga mga 
komandante mitan-aw ni David ug sa iyang katawhan uban ang katahap.  Sa dili ikatingala, 
sila misulti sa ilang waypagsalig ngadto ni Achish: Unsaon man nila aron makasalig sa 
pagdapig ni David?  Dili kaha siya “diha sa panggubatan…mahimong usa ka kaaway” 
ngadto kanila (1 Samuel 29:4)?  Sa katapusan, usa ka dili gusto nga Achish miuyon ngadto 
sa mga pagbungat sa iyang mga komandante.  Si David ug ang iyang katawhan maoy 
gisugo sa pagbalik ngadto sa Ziklag (1 Samuel 30:1).  Sa ingon niini ang Ginoo milikay ni 
David gikan sa pagpakiggubat batok sa iyang kaugalingong katawhan. 
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gamhanan nga kahan-ayan sa kasundalohang kusog.  Si Saul 
makakaplag sa labing ulahi nga ang iyang wamausisa nga 
rebersiyonismo mipahimo kaniya nga waypulus ngadto sa 
Ginoo, madutlan sa ataki pinaagi sa mga Taga-Philistine, ug 
dali takdan ngadto sa impluwensiya sa demonyo.     

Karon si Samuel patay na, ug ang tibuuk Israel 
nanagbangutan kaniya ug milubong kaniya sa 
Ramah ang iyang kaugalingong siyudad.  Ug si 
Saul mipapahawa gikan sa yuta kadtong kinsa 
maoy mga medyum ug mga espiritista.  (1 Samuel 
28:3)

 Atol niining labing-hinungdanon nga panahon sa ilang 
kasaysayan, ang Israel nakulangan og pagpangulo.  Si 
Samuel, ang espirituhanong pangulo sa nasod, patay na.  
Ang espirituhanong kahuyang ni Saul ug dimakatarunganong 
paggukud ni David mipadunut sa iyang pagpangulo.  Ang nasod 
maoy anaa sa kasamok.  Nagpahimulus sa kasundalohang 
kawalay umoy sa Israel ang mga Taga-Philistine nangandam 
sa pag-ataki.

Busa ang mga Taga-Philistine mitigum sa 
dungan ug miabut ug mikampo sa Shunem; ug si 
Saul mitigum sa tibuuk Israel sa dungan ug sila 
mikampo sa Gilboa.  Sa dihang si Saul nakakita sa 
kampamento sa mga Taga-Philistine, siya maoy 
nahadlok ug ang iyang kasingkasing mikurog sa 
hilabihan.  (1 Samuel 28:4-5)

 Ang mga linya sa panggubatan maoy gibadlis taliwala sa 
mga Israelita ug sa mga Taga-Philistine.  Si Achish ug ang iyang 
kasundalohan pangsamtang nga nagkampo didto sa mga baki-
lid sa Bukid sa Moreh, nagdungaw sa mapiut nga tumoy sa Wa-
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log sa Jezreel, usab nailhan isip ang patag sa Esdraelon.  Didto 
sa pikas bahin sa walog, upat ka mga milya ang gilay-on didto 
sa tiilan sa Bukid sa Gilboa, nahimutang ang kampamento sa 
mga Israelita.  Ang talan-awon sa kinabag-ang gahum sa iyang 
kaaway nakapalisang ni Saul.  Tungud sa rebersiyonismo ang 
iyang kaisog naut-ut ngadto sa katalawan ug sunud nga sakit 
sa kaisipan.  Samtang ang kahadlok mikuput sa iyang kalag, 
ang unsay nahibilin sa iyang sa doktrina nga mga sumbanan ug 
mga sukaranan nangadaot, nagguba sa iyang kapasidad aron 
mohimo og maalamong mga desisyon.
 Ang kahadlok maoy usa ka magub-anong panghunahuna nga 
sala.  Ang labi pa nga ikaw nagatahan ngadto sa kahadlok, ang 
labi pa nga ikaw mahadlok.  Ang gidak-on nga ikaw nagatahan 
ngadto sa kahadlok, masdako ang imong kapasidad para sa 
kahadlok.  Masdako ang imong kapasidad para sa kahadlok, 
ang labi pa nga ikaw nagapasaka sa iyang gahum diha sa imong 
kinabuhi.  Ikaw nagalikay sa kahadlok pinaagi og pagpunting 
diha sa pagkat-on, paghunahuna, ug paggamit sa doktrina sa 
Bibliya ngadto sa mga problema nga ikaw nagaatubang, imbis 
nga nagpunting diha sa mga problema.

Kay ang Dios wala mihatag kanato og usa ka 
espiritu [paagi pagpakabuhi] sa pagkamahadlukon 
[pagkatalawan], apan sa gahum ug gugma ug 
disiplina [maayong paghukum].  (2 Timoteo 1:7)      

Ang pagkatalawan nga gidala pinaagi sa kahadlok nagaparali-
sar sa duha sa hunahuna ug sa lawas.  Ang katawhan kinsa 
magpuyo sa kahadlok nahimong hadlokan sa kinabuhi.  Ang 
abilidad sa paghunahuna ubus sa kalisud nahanaw.  Imbis 
nga nagapangita og permanenteng mga kasulbaran gikan sa 
Dios, ang tawo nga gikontrol pinaagi sa kahadlok sa kataranta 
nagapangita og tabang gikan sa bisan unsang gigikanan.  
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Sa dihang si Saul mitahan ngadto sa kahadlok, ang iyang 
pagkatalawan midala kaniya sa pagsulbad sa iyang problema 
pinaagi og nekromansya.

ANG PAGPANGAYO PARA SA TABANG

Sa dihang si Saul nangutana sa GINOO, ang 
GINOO wala mitubag kaniya, bisan hain pinaagi sa 
mga damgo o pinaagi sa Urim o pinaagi sa mga 
propeta.  (1 Samuel 28:6)

 Si Saul sa binalikbalik nangita og divine nga paggiya, apan 
walay nadawat nga tubag gikan sa Ginoo.  Sa katuigang nag-
una sa dihang si Saul sa waykalooy mipamatay sa kaparian 
didto sa Nob bugtong ang pangulong pari ang nakaikyas aron 
mokuyog ni David, nagdala uban kaniya ang Urim ug Thummim, 
ang sa pari nga mga kahimanan sa divine nga paggiya.44 Kon 
walay sa pari nga paggiya ug ang Urim ug Thummim si Saul 
sa desperado nangita og pagtultul.  Siya mipalibut sa iyang-
kaugalingon uban sa nagbiya sa tinoohan nga mga magtutudlo 
ug mini nga mga propeta kinsa dili makatanyag og divine nga 
tabang.
 Sa dihang ang kalisdanan nagahasmag, pihong mga 
magtotoo kinsa sa makanunayon negatibo ngadto sa doktrina 
sa Bibliya sa kataranta nagapangita og usa ka kahibulungang 
pagpalingkawas.  Ang kalisang nagadumili sa tinuud nga 
pagsangkap sa Ginoo para sa krisis nga mga kahimtang.  
Ang Dios nagasugo nga kita magkat-on, maghunahuna, ug 

44. Una pa sa pagkakompleto sa kanon sa Kasulatan, ang Dios mihatag og pinadayag ug 
paggiya pinaagi sa usa ka kalainlaing mga paagi naglakip sa mga damgo, mga bisyon, mga 
makita nga pagpadayag sa Dios, ug ang Urim ug Thummim.  Ang ulahi maoy duha ka mga 
bato nga gidala diha sa ephod, ang balaang kalasag sa pangulong pari sa Israel.  Pinaagi 
kanila ang Dios mitubag sa mga pangutana sa pangulong pari ug misangkap sa paggiya 
para sa mga magmamando sa Israel.   
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maggamit sa doktrina sa Bibliya sa makanunayon ilalum sa 
normal nga hitabo aron sa dihang ang krisis nagaigo kita maoy 
gipalig-on para sa unus. 
 Sulud sa katapusang napulog-lima ka katuigan sa iyang 
kinabuhi si Saul pulos wamanumbaling ug misalikway sa doktri-
na sa Bibliya.  Karon ang iyang makalolooy nga pagpangayo 
para sa tabang sa Dios maoy sa kawang.  Si bisan kinsang 
magtotoo nga nagapabilin gawas sa fellowship uban sa Dios 
dili gayud makapaabot og usa ka tubag sa pag-ampo: “Kon ako 
nagaila og pagkadaotan sa akong kasingkasing, ang Ginoo dili 
maminaw” (Mga Salmo 66:18).

Unya si Saul miingon ngadto sa iyang mga 
sulugoon, “Pangita para kanako og usa ka babaye 
kinsa maoy usa ka medyum, nga ako moadto 
kaniya ug mangutana kaniya.” Ug ang iyang mga 
sulugoon miingon ngadto kaniya, “Tan-aw ug 
paminaw, adunay usa ka babaye kinsa maoy usa 
ka medyum didto sa En-dor.” (1 Samuel 28:7)        

 
 Gihikawan sa divine nga paggiya, si Saul sa tinuyo 
nga mitalikud gikan sa Ginoo.  Paglaban-sa-kaugalingon 
ug paglimbong-sa-kaugalingon maoy ordinaryo para sa 
rebersiyonistang mga magtotoo kinsa nagadumili og rebound.  
Si Saul maoy dili kalainan.  Nagtoo nga ang Dios mipakyas 
kaniya, siya mibutang sa iyang paglaum diha sa usa ka med-
yum ug nadani ngadto sa mga gahum sa kangitngit.
 Unsay usa ka kalainan!  Sa sinugdan sa iyang paghari, si Saul 
misilot sa pamalbal, nag-ila nga ang presensiya sa gigamhan-
og-demonyo nga katawhan magguba sa katilingban nga hain 
sila maoy gitugotan (1 Samuel 28:9).  Si Saul misugo sa pagdili 
o pagpatay sa tanan kinsa bisan hain mipraktis og pamalbal o 
maoy nailhan nga mga medyum.  Siya karon milapas sa iyang 
kaugalingong dekrito.  Siya mipadala og tigpaniid nga mga 
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bahan ug misugo kanila aron mangita sa usa ka babaye nga 
nekromansya.  Ang tahas maoy malampuson.  Sa binali, usa 
ka medyum maoy nakit-an napulog-lima ka mga milya luyo sa 
kaaway nga mga utlanan sa lungsod sa En-dor.  
 Ang rebersiyonismo mihawid ni Saul diha sa kuptanan sa 
lig-ong limbong ug kaugalingong-pagkatuhup sa hunahuna.  
Siya dili na gayud makahunahuna sa makatarunganon o 
makalihok sa epektibo isip ang pangulo sa iyang kasundalohan.  
Naparalisar pinaagi sa kahadlok siya maoy napaikag uban 
sa iyang kaugalingon nga desperadong kahimtang.  Ang 
kasigurohan sa iyang katawhan wala gayud misantup sa iyang 
hunahuna.

Unya si Saul mitakuban sa iyang-kaugalingon 
pinaagi pagsul-ub diha sa laing mga saput, ug 
miadto, siya ug duha ka kalalakihan uban kaniya, 
ug sila miabut ngadto sa babaye sa pagkagabii.  (1 
Samuel 28:8a) 

 Bisan unsay iyang takuban, si Saul nahimong usa ka sunda-
lo nga walay uniporme.  Siya mipapiligro sa mga kinabuhi sa 
iyang kaubanan usab.  Ang iyang dadangatan sa kinabuhi sa 
pagsilbi sa Ginoo, paghari sa Israel, pagmando sa kasundalohan 
maoy nahanaw sa kahangturan, mitipas ngadto sa mangitngit 
nga mga kahilitan sa demonismo.  
 Naglatas sa upat ka mga milya nga mibulag sa nag-atbang 
nga mga kampamento, si Saul ug ang duha ka mga sundalo 
sa tinagotago mipaingon ngadto sa En-dor.  Si Saul maoy 
nagpanaw paingon sa dalan ngadto sa iyang kamatayon.  
Napulog-duha ka mga oras unya, siya mamatay sa pakiggubat, 
sa miserable ug masakit nga pagkamatay ang sala ngadto sa 
kamatayon.45

45. Ang sala ngadto sa kamatayon mao ang katapusang ang-ang sa divine nga disiplina 
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 Nagpaaron-ingnon isip usa ka ordinaryong lungsuranon, si 
Saul miduul sa babaye ug mihangyo og usa ka tigum sa mga 
espiritista.

Ug siya miingon, “Panangpit para kanako, palihog, 
ug dad-a para kanako kinsa ako mohingalan ngan-
ha kanimo.” Apan ang babaye miingon ngadto 
kaniya, “Tan-aw ug paminaw, ikaw nahibalo og 
unsay gihimo ni Saul, giunsa niya paghunong 
kadtong kinsa maoy mga medyum ug mga 
espiritista gikan sa nasod.  Ngano man ikaw nan 
nagbutang og usa ka lit-ag para sa akong kinabuhi 
aron mopatuman sa akong kamatayon?” (1 Samuel 
28:8b-9)

Bisan pa og siya wala miila ni Saul isip hari, siya mipahinumdum 
kaniya sa harianong dekrito batok sa tanang pamalbal ug 
nekromansya.  Mabinantayon ug matahapon, ang medyum 
nahadlok nga kini mahimong usa ka bitik.  Siya nahibalo 
lamang kaayo nga ang Balaod ni Moses sa pihong mibungat 
og silot sa kamatayon para sa mga nekromansya (Levitico 
20:27; Deuteronomio 18:10-12).  Si Saul nakaamgo nga siya 
kinahanglang magpasalig pag-usab sa babaye sa dili pa siya 
makakuha sa iyang kooperasyon.

Ug si Saul nanumpa ngadto kaniya pinaagi sa 
GINOO, nag-ingon, “Samtang ang GINOO buhi, 
walay silot nga moabut diha kanimo para niining 
butanga.” (1 Samuel 28:10) 

 Sulud sa katuigan si Saul misalikway sa matag pagsangkap 
ug pasidaan gikan sa Dios.  Apan karon siya mihimog usa ka 

nga nagatangtang sa rebersiyonistang magtotoo sa dili pa ang iyang normal nga panahon 
nga wala ang benepisyo sa pagkamatay nga grasya (Mga Salmo 118:17-18; 1 Juan 5:16).
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solemne nga panumpa diha sa ngalan sa Ginoo.  Sa kinaiyanhon, 
ang rebersiyonistang mga magtotoo maggamit ni bisan kinsa 
o sa bisan unsa aron molampos sa ilang mga katuyoan.  Si 
Saul sa makauulaw migamit sa iyang kasundalohan diha sa 
binalikbalik nga mga pagsulay sa kinabuhi ni David.  Siya sa 
kahakog migamit sa iyang ginsakupan aron mokuyog kaniya 
diha niini nga peligrosong personal nga misyon sa walay 
kasundalohang pagkahinungdanon.  Karon diha sa iyang 
buangon nga pagpangita para sa paggiya, siya mihagit sa divine 
nga gimandong mga balaod sa yuta pinaagi sa pagpangita 
aron mogamit og usa ka nekromansya.  Ug sa katapusan, sa 
pagpatoo sa medyum nga ang iyang kinabuhi maoy wala diha 
sa peligro, siya bisan pa mitawag diha sa Dios para sa usa ka 
saksi.  Unsa ka pasipala!

ANG TIGUM SA MGA ESPIRITISTA NGA NAPAKYAS

Unya ang babaye miingon, “Kinsa ang akong 
dad-on para kanimo?” Ug siya miingon, “Dad-a 
si Samuel para kanako.” Sa dihang ang babaye 
nakakita ni Samuel, siya misinggit uban sa usa ka 
makusog nga tingog; ug ang babaye misulti ngadto 
ni Saul, nag-ingon, “Ngano man nga ikaw miilad 
kanako?  Tungud kay ikaw mao si Saul.” Ug ang 
hari miingon ngadto kaniya, “Ayaw kahadlok; apan 
unsa ang imong nakita?” Ug ang babaye miingon 
ngadto ni Saul, “Ako nakakita og usa ka divine 
nga linalang nga nagsaka gawas sa kalibutan.” (1 
Samuel 28:11-13)  

 Ang iyang mga kahadlok mikalma, ang medyum nahulog 
ngadto sa usa ka lamat ug misugod sa tigum sa mga espiritista.  
Kon ang naandang paagi maoy gisunud, ang engastrimuthos 
nga demonyo ang mokontrol sa sesyon gikan sa sinugdanan 
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hangtod sa katapusan.  Apan ang wadamha nahitabo: ang Dios 
mikontrol sa sesyon.  Pinaagi sa divine nga pagtugot si Samuel 
sa tinuud mipakita. Nahikurat, ang nahingangha sa kalisang 
nga singgit sa babaye mitusok sa kahilum.  Siya nahibalo 
dayon nga kini maoy dili aparisyon, apan ang propeta sa tinuud 
mibalik gikan sa patay.
 Ang ungo sa Endor mipanagana sa kasagaran nga 
demonyong paglimbong.  Siya midahum nga makadungog 
lamang og mga tingog, hinoon si Samuel mibarog atubangan 
kaniya.  Ang pagkakugang sa pagpakita ni Samuel mipahimo 
kaniya sa pag-ila sa iyang sa gabii nga bisita isip ang hari sa 
Israel.  Ang pagkahiusa niining kalit nga mga pagpadayag sa 
dugang pa nakapalisang kaniya. 
 Wamahibalo sa lilo sa mga hitabo nga nagtuyoktuyok palibot 
kaniya, si Saul misulay sa pagpakalma sa iyang mga kahadlok.  
Ubus sa kusog nga sakit sa kaisipan nga lit-ag, ang nagbiya sa 
tinoohan nga hari maoy piho kaayo nga si Samuel mahimong 
matawag nga siya maoy wala na gayud makurat pinaagi sa 
pagpakita sa propeta.  Siya sa kahinam misukitsukit sa babaye 
uban sa mga pangutana.

Ug siya miingon ngadto kaniya, “Unsa ang iyang 
porma?” Ug siya miingon, “Usa ka tigulang nga 
tawo maoy pasaka, ug siya maoy giputus diha sa 
usa ka kupo.” Ug si Saul nahibalo nga kini mao si 
Samuel, ug siya miyuko diha sa iyang panagway 
ngadto sa yuta ug mihatag katahuran.  (1 Samuel 
28:14)  

 Ang paghulagway sa medyum mikumbinser ni Saul nga si 
Samuel sa tinuud mibalik “pasaka gawas sa kalibutan” gikan sa 
Paraiso.  Nahibulong sa pagpakita ni Samuel siya mihapa sa 
iyang-kaugalingon atubangan sa propeta.

Unya si Samuel miingon ngadto ni Saul, “Ngano 
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man nga ikaw mihasol kanako pinaagi sa 
pagpadala kanako?” Ug si Saul mitubag, “Ako 
nabalaka og dako; kay ang mga Taga-Philistine 
maoy nagpasiugda og gubat batok kanako, ug ang 
Dios mibiya gikan kanako ug wala na nagatubag 
kanako, bisan hain pinaagi sa mga propeta o pina-
agi sa mga damgo; busa ako mipatawag kanimo, 
nga ikaw mahimong magpahibalo ngari kanako kon 
unsa ang akong buhaton.” Ug si Samuel miingon, 
“Unya ngano man nga ikaw mangutana kanako, 
sanglit ang GINOO mibiya gikan kanimo ug nahimo 
nga imong kaaway?” (1 Samuel 28:15-16)  

 Si Samuel maoy napungut.  Si Saul misalikway sa doktrina 
nga pagpanudlo atol sa tibuuk-kinabuhi sa propeta.  Karon, 
ubus sa kalisdanan, siya misinggit para sa pribadong pagtudlo 
gikan sa mismong awtoridad nga siya misalikway.  Dili ikatingala 
nga ang propeta misaway sa buangbuang nga hari.  Ang mga 
magtotoo kinsa milatas sa bulawanong tulay sa pagkamatay nga 
grasya ug miabut sa mga kahibulungan sa ilang waykatapusang 
kapaingnan walay tinguha aron mobalik niining kalibutana.46 
Apan si Saul maoy hilabihan ang kaarogante usab ug naikag-
sa-kaugalingon aron makamatikud.
 Si Saul mibiya sa doktrina ug nahimong “kaaway” sa Dios.  
Ang iyang paglambigit diha sa kasundalohan sa daotan miti-
ngub sa iyang mga problema ug mipakusog sa iyang disiplina.  
Isip kaaway sa Dios (1 Samuel 28:16; cf. Santiago 4:4), pinaagi 
sa iyang kaugalingon nga negatibong kabubut-on, siya miagi sa 
punto nga walay pagbalik.  Ang propeta makapasidaan lamang 
kaniya sa iyang nagkaduul nga kapildihan ug kamatayon.47  

Tungud kay ikaw wala nagtuman sa GINOO ug wala 

46. Thieme, Dying Grace (2004).
47. Thieme, Reversionism, 37-39, 41-44.
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naghimo sa Iyang mapintas nga kaligutgut diha 
ni Amalek, busa ang GINOO magbuhat niini nga 
butang kanimo karong adlawa.  Dugang pa ang 
GINOO usab mohatag sa Israel uban kanimo ngadto 
sa mga kamut sa mga Taga-Philistine, busa ugma 
ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki magauban 
kanako [usa ka pamahayag sa kang Saul nga 
waykatapusang kaluwasan].  Sa pagkatinuud ang 
GINOO magahatag sa kasundalohan sa Israel 
ngadto sa mga kamut sa mga Taga-Philistine!” (1 
Samuel 28:18-19)   

 Ang kinabuhi ni Saul natapos sa waypulus diha sa usa ka 
kamatayon nga diangay sa usa kang kinsa ang Ginoo midihug 
nga magmamando ngadto sa Israel.  Ang tawo kinsa sa makausa 
mipakita og halangdon nga saad mitusok sa usa ka espada 
ngadto sa iyang kaugalingong dughan didto sa mga kaibabwan 
sa Bukid sa Gilboa.  Ang iyang tulo ka mga anak nga lalaki ug 
daghang maisog nga kasundalohan napukan sa kawang diha 
sa iyang kiliran.  Ang Israel maoy naparot sa nagbuntog nga 
mga Taga-Philistine (1 Samuel 31:3-4; cf. 2 Samuel 1:19-21).
 Karon, pareha nga mga pagsulay sa paglambigit sa 
patay maoy gihimo.  Kana nga mga panalagma maoy wala 
natanggong ngadto sa mga dimagtotoo uban sa usa ka kahilig 
para sa yawan-on.  Sama ra ni Saul, ang mga magtotoo kinsa 
kinahanglang masayod og dako usab mosulay sa paglambigit sa 
patay.  Apan ang espirituhanong mga sangputanan mahimong 
maingon ka makamatay sama nga sila maoy ngadto ni Saul.

Pamalbal 

 Ang usa ka ungo (kashaph) o “wakwak” (Exodo 22:18; 
Deuteronomio 18:10) maoy usa ka gigamhan-og-demonyo 
nga babayeng medyum; ang usa ka balbal (yid’oni) mao ang 
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lalaki nga katugbang (Levitico 19:31; 1 Samuel 28:3, 9).  Ang 
pamalbal maoy gisumpay diha sa Karaang Testamento uban 
sa demonismo (Deuteronomio 18:10; 2 Cronicas 33:6; Nahum 
3:4).  Kadtong kinsa nagpraktis og pamalbal nagsalig diha sa 
mga demonyo para sa kasayuran ug paggiya.  Sa sumbalik, 
ang mga demonyo naggamit og mga ungo sa pagpahayag sa 
ilang mensahe.  Kini mao ang paagi nga gisulayan didto sa 
tigum sa mga espiritista sa En-dor.
 Ang Bag-ong Testamento nagasulud sa usa ka reperensiya 
sa pamalbal (Mga Taga-Galacia 5:20, KJV).  Ang Griyegong 
pulong (pharmakeia), “pagkaadik sa druga,” nagahulagway sa 
usa ka dimensiyon sa pamalbal, ang paggamit sa mga druga 
diha sa pamaktol.  Ang makamatamata nga mga druga maoy 
gamiton sa daghang relihiyosong mga rituwal aron makab-
ot ang naghingaping pagbati nga mga estado nga ang mga 
espiritu mahimong malambigit.

SAYUP NGA PAGKAGAMIT SA BALAOD NI MOSES

 Ang bibliyanhong sugo “Ikaw dili motugot og usa ka wakwak 
[ungo] nga mabuhi” (Exodo 22:18) maoy usa ka bahin sa Balaod 
ni Moses sa piho gihugpong para sa nasod sa Israel.  Kini 
nga sugo maoy dili na mapugsanon atol sa Kapanahonan sa 
Simbahan.48 Ang pagkapakyas sa pagsabut niini nga kalainan 
maoy midala ngadto sa silot sa kamatayon sa gatosan ka 
liboan sa katawhan nga gipasanginlan og pamaktol sulud sa 
mga siglo.  Makalilisang nga mga pag-abuso sa Exodo 22:18 
ang nahitabo sa katibuk-an sa tanang bahin sa Europe ug 
Kolonyanhong Amihanang America diha sa ikanapulog-lima, 
ikanapulog-unum, ug ikanapulog-pito ka mga siglo.  Ang Romano 
Katoliko nga Simbahan misunog didto sa usok-sunogan kapin 
sa lima ka gatos ang gisilotan isip mga ungo didto sa Geneva, 

48. Thieme, The Divine Outline of History, 28-31.
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Switzerland niadtong 1515; unya, siyam ka gatos og kapitoag-
lima didto sa Como, Italy niadtong 1524; ug labaw sa usa ka 
gatos ka libo didto sa Germany atol sa susamang panahon.  
Walay mga talaan nga nahuptan sa dako kaayong gidaghanon 
sa mga pagsakripisyo didto sa France ug Spain.49

 Ang Romanong mga Katoliko maoy wala nag-inusara niini 
nga histerya.  Atol sa Republika nga panahon didto sa England 
(1649-1660) labaw sa katloan kalibo sa gitawag-nga mga 
ungo maoy gipamatay sa Puritan-gikontrol nga Anglican nga 
Simbahan.  Ang ungo nga mga pagpangita usab nahitabo didto 
sa Puritan nga America, apan kon itandi sa Europe, kini nga 
histerya maoy kasarangan ug wala-magdugay.50 

UNGO SA SALEM NGA MGA BISTA

 Atol sa taas nga tingtugnaw sa 1692 ang duha ka gilaay ug 
badlongon nga mga anak babaye og pastor sa Unang Simba-
han sa Salem, Massachusetts, miawhag sa usa ka panimalay 
nga sulugoon gikan sa Kasadpang Indies sa pagsaysay og 
mga istorya gikan sa iyang pagkabata.  Nabihag sa iyang mga 
istorya sa barang ug hipnotismo, ang mga dalaga maoy sa wala 
madugay nagkat-on niining mga praktis, uban sa panghimalad 
ug espiritismo.  Sila miagda sa ilang mga ginikanan ug laing 
kahigalaan ngadto sa mga miting.  Ang ilang salikwaut nga 
mga pagpaghot, mga pag-agulo, ug mga lamat sa hilabihan 
mipabalaka sa ilang mga ginikanan.  Ang mga awtoridad sa 
wala madugay mipakisusi.
 Nahadlok, apan usab naukyab sa ilang bag-ong nakaplagan 
nga kabantog, ang mga dalaga misugod sa paghimo og mga 
pagpasangil sa pamalbal batok ni bisan kinsa nga sila mibaton 

49. Leo Confanti, The Witchcraft Hysteria of 1692 (Wakefield, Mass.: Pride Publications, 
1971), 1:1-3.
50. Ibid.
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og usa ka kasilag.  Ang uban sa kamadumtanon miapil.  Ang 
mga awtoridad mipatawag og usa ka espesyal nga korte aron 
mohusay sa akusado—ang salawayong ungo sa Salem nga 
mga bista.  Sa wala pa ang histerya matapos labaw sa upat ka 
gatos ang gidakup, napulog-siyam ka katawhan ug duha ka mga 
iro ang gibitay, ug usa ka tawo napislat ngadto sa kamatayon 
sa dihang ang iyang mga tigpangutana migamit og pangpabug-
at sa pagpugus og usa ka pag-angkon gikan kaniya.51 Kini nga 
kapakyasan sa hustisya nagpahimo sa inosenteng katawhan 
aron masilotan sa kamatayon maoy usa ka laktod nga resulta 
sa daotang mga pagtumotumo sa gilaay ug malimbongong 
mga dalaga. 
 Sa ingon nga ikasubo mao ang mga pagpangita og ungo, 
labaw pa nga makalolooy mao ang mga kinabuhi nga nangapu-
kan pinaagi sa demonismo.  Ang nag-una nga makasaysayanong 
mga pananglitan sa pamalbal, nekromansya, ug panagna 
naghulagway sa masulub-ong mga sangputanan sa yawan-
ong mga pagpangita.  Ang mga demonyo maoy makailad; ang 
ilang mga katuyoan nagpasiugda og daotang mga tulumanon ni 
Satanas.  Ang Kasulatan nagapasidaan nga ang pag-apil diha 
sa yawan-ong mga pagpangita makaresulta diha sa pagga-
hum og demonyo sa dimagtotoo ug impluwensiya sa demonyo 
sa magtotoo. 

PAGKAADIK SA DRUGA

 Usa sa mahambugon nga pagpakita sa rebersiyonismo 
mao ang pagkaadik sa druga.  Ang abuso sa narkotiko nga 
makamatamata, sama sa lysergic acid diethylamide (LSD), ug 
mga narkotiko, sama sa heroin, cocaine, ug ang ilang mga 
tinubdan, nagaguba sa mentalidad sa kalag, nagdunut sa mga 

51. Clifton E. Olmstead, History of Religion in the United States (Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice-Hall, 1960), 81.
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sumbanan ug mga sukaranan diha sa konsensiya.  Ang kabubut-
on maoy nasumpo.  Ang impluwensiya sa demonyo nagapuno 
sa lunang haw-ang nga gibuhat diha sa rebersiyonistang kalag.  
Sa dihang naimpluwensiyahan pinaagi sa mga demonyo, 
unsa ka dali ang dimagtotoo nagatahan ngadto sa paggahum 
sa demonyo.  Si bisan kinsa ang nagatilaw o nagapahinunut 
diha sa mga druga gumikan sa kamapakisayron, pamugus sa 
kapareho, o sa paglingkawas sa mga kalisdanan sa kinabuhi 
nahimong usa ka nag-unang tumong para sa mga demonyo.

Karon ang mga binuhatan sa unud maoy 
makita, nga mao: imoralidad, pagkamahugaw, 
pagkamaulagon, pagsimba og diyosdiyos, 
pamaktol [pharmakeia], mga kabingkilan, panag-
away, pangabubho, hilabihang kasuko, mga 
panaglalis, mga panagbangi, mga kasungian, 
pagkasina, paghuboghubog, pag-inum-inum, ug 
mga butang nga sama niini, nga ako mipasidaan 
kaninyo maingon nga ako mipasidaan kaninyo 
niadtong kinsa nagpraktis sa maong mga butang 
dili makapanunud sa gingharian sa Dios.  (Mga 
Taga-Galacia 5:19-21)

 Ang yugto nagatala sa usa ka tipik sa listahan sa 
panghunahuna, binaba, ug makita nga mga sala, naglakip 
sa sala sa “pagkaadik sa druga,” usa ka labi pang tukma 
nga paghubad sa Griyegong pulong nga pharmakeia.  Sa 
sinugdan ang pulong mihulagway sa paggamit og druga aron 
momugna sa usa ka relihiyosong lamat para sa paglambigit 
sa espirituhanong kalibutan ug sa kadugayan mipasabut og 
pagkaadik sa mga druga.
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ANG PHALLIC NGA KULTO

 Ang phallic nga kulto mikatap sa karaang mga rilihiyon ug 
mga kultura.  Ang phallus maoy simbolikanhon sa pagkama-
binhion, usa ka hinungdanon kaayo sa ekonomikanhong pa-
kabana diha sa panguma nga mga katilingban.  Pagkamabin-
hiong pagsimba, usa ka panagway sa karaang Taga-Sumeria 
nga mitolohiya, misagol sa mistikong mapatuyangon nga mga 
tulumanon, rituwal nga pamuta, tawhanong sakripisyo, ug lain 
nga dugoong mga rituwal.  Ang phallic nga kulto maoy gipa-
hiangay ngadto sa usa ka kalainlain nga sa politismong mga 
rilihiyon gikan sa Taga-Sumeria ngadto sa Griyegong mga sibil-
isasyon.52 
 Sa dihang ang Israel misulong sa Canaan niadtong 1406 
B.C., ang phallic nga kulto maoy gipalig-on diha sa relihiyosong 
mga praktis sa pagsimba ni Baal.  Sa pagpanalipod sa Israel 
gikan niini nga kapatuyangan, ang Dios misugo sa pagpuo sa 
mga Taga-Canaan aron mapapas ang ilang yawan-ong kultura.  
Ang Israel napakyas sa pagtuman sa mando sa Dios sunud sa 
titik.  Bisan pa ang Israel mibuntog sa mga Taga-Canaan didto 
sa natad sa panggubatan, ang mga Taga-Canaan hapit mipildi 
sa mga Israelite pinaagi sa paghaylo kanila diha sa kulto ni 
Baal.     

Busa sila [Israel] mibiya sa GINOO ug mialagad ni 
Baal ug sa Ashtaroth.  Ug ang kasuko sa GINOO 
midilaab batok sa Israel, ug Siya mitugyan kanila 
ngadto sa mga kamut sa mga tulisan kinsa mitulis 
kanila; ug Siya mibaligya kanila ngadto sa mga 
kamut sa ilang mga kaaway palibot kanila, aron 
nga sila dili na makasukol atubangan sa ilang mga 

52. Helmer Ringgren, Religions of the Ancient Near East (Philadelphia: The Westminster 
Press, 1973), 1-48, 124-76.
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kaaway.  (Mga Maghuhukum 2:13-14)

Ang phallic nga kulto maoy usa ka maalamon nga satanasnong 
pagsulay sa pagpuli og pagsimba sa Israel ni Yahweh uban sa 
maulagong mga tulumanon sa politismo nga pagsimba.
 Ang pagsimba ni Baal misagol sa heathen nga mga 
diyosdiyos uban ang makihilawasnong mga rituwal ug yawan-
ong mga doktrina og nagpahimo sa sumasalmot nga madutlan 
ngadto sa paggahum sa demonyo.  Ang kinatas-ang diyosdiyos 
sa Taga-Canaan nga panteyon mao si El, usa ka satanasnong 
inawat sa Dios nga Amahan.  Sama sa Griyegong diyosdiyos 
nga si Zeus, o ang iyang Romanhong katugbang nga si Jupiter, 
si El midani sa mga diyosa ug mortal nga kababayen-an.  Ang 
iyang asawa, Asherah, ikatandi ngadto sa Griyegong si Hera, 
Romanhong Juno, o sa Babylonia nga si Ishtar, mipaila ni El 
uban sa usa ka anak lalaki nga si Baal, ikatandi ngadto sa 
Griyegong Dionysus o Romanhong Bacchus.
 Diha niining yawan-ong mitolohiya si Satanas mitanyag 
og usa ka inawat nga pagkabanhaw nga tema, usa ka ngil-ad 
nga panamastamas ug pagkaangkon una sa uban sa persona 
ug buhat ni Kristo.  Si Baal sa katapusan miilis ni El isip ang 
punoang diyosdiyos sa kulto.  Ang kaaway ni Baal mao si 
Mot, ang diyosdiyos sa kamatayon, laing Taga-Canaan nga 
diyosdiyos.  Ang bayanihong literatura gikan sa karaang Ugarit 
nagabatbat nga si Baal maoy gipatay ni Mot apan sa ulahi 
nabuhi pagbalik diha sa usa ka pagsundog sa pagkabanhaw.53

 Ang Taga-Canaan nga panteyon miapil sa ubang mga 
diyosdiyos, lakip kanila sila Astarte ug Anath, igsoong-asawa 
ni Baal kinsa siya anaay usa ka paghilawas sa kabanay nga 
relasyon.  Tulo ka mga diyosa, Asherah, Astarte, ug Anath, 
mao ang magbalantay nga mga pangulo sa pagkamabinhion, 
maulagong paglipay, gubat, ug pagbuno.

53. Sabatino Moscati, The Face of the Ancient Orient (Garden City, New York: Anchor 
Books, 1962), 222-24.
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 Ang Taga-Canaan phallic nga kulto mituyok palibot sa 
pagsimba niining mga diyosdiyos, nagpukaw ug nagpaigo sa 
kinahanglanon alang sa matag daotang sugyot ug kaibog nga 
sundanan sa kinaiyang makasasala.  Ang gipahiangay nga 
mga demonyo mipauswag sa pakighilawas nga kahilayan: 
pagpuyopuyo kang bisan kinsa, autoeroticism, pakighilawas sa 
samang kiye, pagkalakin-on, mga mapatuyangong kalihukan, 
masochism, panagmal sa ulagan.  Kining naut-ut nga mga 
praktis mipakita diha sa matag sunud nga karaang sibilisasyon.  
Usa ka paghulagway sa makalilisang nga epekto sa kulto ni 
Dionysus maoy gihatag pinaagi ni W. K. C. Guthrie:

Pagkabuang (kabuang) maoy natural nga pulong 
para sa naghingapin nga kalipay nga sa tinuud 
mipanag-iya sa kababayen-an diha sa ilang 
pagsimba, ug mihatag kanila sa ilang ngalan 
nga mainades, ug ang pagkuniskunis sa usa ka 
biktima mao ang naandang kasangkoan sa ilang 
mga tulumanon.54

 Ang Bibliya sa tataw nagahulagway sa mga detalye sa 
phallic nga kulto: imoralidad (Ezekiel 16:36), tawhanong 
sakripisyo (Levitico 20:1-5; Deuteronomio 12:31), demonismo 
(Levitico 20:6), pagsalikway sa awtoridad (Levitico 20:9), 
pagkaut-ut (Levitico 20:10-23), ug paghilawas sa duul nga 
kabanay (Levitico 20:14-21).  Diha sa kabuntoran ug kakahoyan 
sa Canaan maoy kinulit nga batong mga kinatawo og nagpaila 
ni Baal, usa ka kahoy nga tukon para sa pagkamabinhiong diyo-
sa, ug usa ka altar para sa sakripisyo.55 Pinaagi og pagpakusog 
sa nagsalimoang na nga mga pagbati, ang paggahum sa 
demonyo mimugna og makapahadlok nga mga rituwal.  Sa 
mga panahon sa kinatas-ang katalagman ang desperadong 

54. W. K. C. Guthrie, The Greeks and Their Gods (Boston: Beacon Press, 1969), 166.
55. Moscati, The Face of the Ancient Orient, 220.
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mga magsisimba misakripisyo sa ilang kaugalingong kabataan.  
Ibabaw sa mga bukton sa altar kining mga magsisimba ni Baal, 
bisan gani mga inahan, mipahigda sa ilang buhing kabataan 
samtang ang kaguliyang sa pakighilawas nga mapatuyangong 
kalihukan milumus sa ilang mga siyagit.
 Dili ikatingala nga ang Ginoo mimando sa mga Israelite aron 
“sa hingpit nga pagpoo” sa mga Taga-Canaan (Exodo 23:23-
24).  Ang sugo sa Dios maoy makiangayon; kini maoy gipunting 
paingon sa kagub-anan sa usa ka katilingban nga miabut na 
sa labing ubus sa pagkaut-ut.  Lahi kay sa mga lumulupyo sa 
Sodom ug Gomorrah, ang mga Taga-Canaan mao ang labing 
daotan sa kasilinganan sa Israel.  Sila maoy yawan-on kaayo 
nga ang mga kahugawan sa mga Taga-Canaan mihulga sa 
paglamon sa Israel (Deuteronomio 18:9).
 Aron pagsiguro sa kalungtaran sa bayong nga nasod sa 
Israel, ang mga Taga-Canaan maoy sa hingpit pagapaphaon.  
Bugtong sa ingon niini ang Israel makagawas sa kakulian sa 
iyang-kaugalingon gikan sa maong usa ka makaylapon ug 
makatakud nga kadaotan.  Layo sa pagkaangayan nga sa 
divine nga pinili nga mga berdugo niining daotan ug masupilon 
nga katawhan, ang mga Israelite wamagtagad sa pasidaan sa 
Dios, midumili pagtuman sa Iyang sugo, ug mipalingkawas sa 
mga Taga-Canaan (Mga Salmo 106:34-37).
 Ang pagsimba og diyosdiyos ug ang phallic nga kulto mida-
ni sa Israel palayo gikan ni Yahweh.  Ang pagkadili-matumanon 
ngadto sa sugo sa Dios ug pagpahiuyon sa Taga-Canaan nga 
rilihiyon mipadpad sa Israel ngadto sa kagub-anan.  Ang sa 
propetang pasidaan sa Ginoo, gihimo duul sa Gilgal didto sa 
Bochim, nahimong tinuud.

Karon ang anghel sa GINOO misaka gikan sa 
Gilgal ngadto sa Bochim.  Ug siya miingon, “Ako 
midala kaninyo pagawas sa Egypt ug mipasulud 
kaninyo paingon sa yuta nga Ako nanumpa ngadto 
sa inyong mga amahan; ug Ako miingon ‘Ako dili 
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gayud mobugto sa Akong kasabutan uban kanin-
yo, ug mahatungud kaninyo, kamo dili mohimo og 
kasabutan uban sa mga lumulupyo niining yutaa; 
kamo moguba sa ilang mga altar.’ Apan kamo wala 
mituman Kanako; unsa man kining inyong gihimo?  
Busa Ako usab miingon, ‘Ako dili mopagawas 
kanila atubangan kaninyo; apan sila mahimong 
isip mga tunok diha sa inyong mga kiliran, ug ang 
ilang mga diyosdiyos mahimong usa ka lit-ag alang 
kaninyo.’” (Mga Maghuhukum 2:1-3)

Kini nga paagi sa pagpatara ngadto sa demonismo misangko 
ngadto sa masangputong kapildihan ug kagub-anan sa 
Habagatang Gingharian sa Judah niadtong 586 B.C. (cf. Levitico 
26:30).

Sa ingon niini nagasulti ang Ginoong DIOS, “Tu-
ngud kay ang inyong [kang Judah] pagkamalaw-
ay maoy gibubu ug ang inyong pagkahubo 
nabutyag pinaagi sa inyong mga pamurikat uban 
sa inyong mga hinigugma ug uban sa tanan nin-
yong talamayong mga larawan sa diyosdiyos, ug 
tungud sa dugo sa inyong mga anak lalaki nga kamo 
mihatag ngadto sa mga larawan sa diyosdiyos…. 
Ako usab mohatag kaninyo ngadto sa mga kamut 
sa inyong mga hinigugma, ug sila molumpag sa 
inyong mga alampoanan, magbungkag sa inyong 
taas nga mga lugar, maghukas kaninyo sa inyong 
mga sinina, magkuha sa inyong mga alahas, ug 
mobiya kaninyo nga hubo ug walay saput.  Sila 
mosugyot og usa ka duut sa katawhan batok 
kaninyo, ug sila mobato kaninyo ug mohiwa 
kaninyo ngadto sa mga piraso uban sa ilang mga 
espada.  Ug sila mosunog sa inyong mga balay 
diha sa kalayo ug magpatuman og mga paghukum 
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diha kaninyo sa panan-aw sa daghang kababayen-
an.  Unya Ako mopaundang kaninyo gikan sa 
pagpamurikat, ug kamo usab dili na mobayad sa 
inyong mga hinigugma.” (Ezekiel 16:36, 39-41)     

 Ang nahasalaag nga mga praktis sa phallic nga kulto 
nagpadayon sa pagdani sa mga dimagtotoo ug mga magtotoo.  
Ang Apostol Pablo nagapahinumdum sa Kapanahonan 
sa Simbahan nga mga magtotoo sa kapakyasan sa Israel 
ug nagapasidaan batok sa pagsunud sa ilang imoral nga 
pananglitan.

Karon kining mga butanga nahitabo isip mga 
pananglitan para kanato, nga kita dili mangandoy 
og daotang mga butang, ingon nga sila usab 
nangandoy.  Ug dili mahimong mga diwatero, ingon 
sa pipila kanila; sa ingon nga kini maoy nahasulat, 
“ANG KATAWHAN MILINGKOD ARON MOKAON UG 
MOINUM, UG MIBAROG ARON MODULA.” Ni magbuhat 
kita sa malaw-ay, sama sa pipila kanila ang mihi-
mo, ug baynte-tres ka libo ang nangamatay sulud 
sa usa ka adlaw.  (1 Mga Taga-Corinto 10:6-8)  

MISTISISMO

 Ang mistisismo nagadani sa dimakaila pinaagi sa waysulud 
nga mga saad sa usa ka mashalawum, labing makahuluganon 
nga espirituwalidad.  Mga mistiko, ubus sa limbong sa pagkab-
ot og usa ka massuud nga paghiusa o personal nga panag-
tagbo sa Dios, sa makadaghan nag-angkon nga ang Dios 
nagasulti sa laktod ngadto kanila, o nga ang Dios, mga anghel, 
o divine nga mga linalang mipakita ngadto kanila.  Ang mini nga 
espirituwalidad nga ang mistisismo nagapasiugda nag-agad 
diha sa usa ka pangtawo nga kasinatian nga dili mahimong 
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sa waypihig mapamatud-an.  Ang mga emosyon nga nahimo 
pinaagi nianang kasinatian mahimong mga sumbanan nga ang 
mistiko nagagamit sa pagbanabana sa iyang kaugalingong 
espirituwalidad.  Apan kining sa mistiko nga pagtipas, gikuha 
lahi kay sa Kasulatan, maoy napuno sa katalagman.  Imbis 
kay sa pagpaminaw og tingog sa Dios, ang mistiko maoy 
nagpaminaw bisan hain sa mga tingog sa mga demonyo o 
maoy naglingla sa iyang-kaugalingon.  Sukad ang pagtak-up 
sa kanon sa Kasulatan, ang Dios nagasulti ngadto sa katawhan 
lamang pinaagi sa Iyang sinulat nga Pulong og gihimo nga 
masabtan ngari kanato pinaagi sa pagpanudlo sa ministeryo sa 
Balaang Espiritu.
 Ang tinuud nga espirituwalidad maoy usa ka absolutong 
kahimtang sa fellowship tali sa magtotoo ug sa Dios nga 
Amahan, gipabilin pinaagi sa pagpuno sa Balaang Espiritu 
(Mga Taga-Efeso 5:18).  Ang ministeryo sa Espiritu maoy 
napakgang sa dihang ang magtotoo makasala (Mga Taga-Efeso 
4:30; 1 Mga Taga-Tesalonica 5:19).  Ang espirituwalidad maoy 
mabawi pinaagi sa waypihig nga pag-usisa-sa-kaugalingon 
ug paghingalan o pag-angkon sa personal nga mga sala sa 
pribado ngadto sa Dios nga Amahan (1 Mga Taga-Corinto 
11:27-30; 1 Juan 1:9).56 Matuud, dili kinaugalingon, ang maisip 
diha sa Kristohanong kinabuhi.  Ang personal nga mga pagbati 
maoy dili gayud ang mga sumbanan para sa espirituwalidad.
 Ang mistisismo nagatuhup sa Sidlakang mga rilihiyon.  
Ang Hinduism, Taoism, Shintoism, Buddhism nag-ugmad og 
mistisismo isip ang agianan ngadto sa Dios.  Ang sidlakang mga 
rilihiyon miimpluwensiya sa Theosophical Society nga natukod 
niadtong 1875 pinaagi ni Madam Helena Petrovna Blavatsky 
ug Koronel Henry Steel Olcott.  Ang New Age nga kalihukan 
maoy usa ka laktod nga kagikan sa Teyosopiya.
 Ang mga sinugdanan sa Islam ug Mormonism pulos gikuha 

56. Thieme, Rebound and Keep Moving!; Rebound Revisited (1995).
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gikan sa usa ka sa mistikong aparisyon: ang pagpakita sa usa 
ka anghel kinsa miangkon sa pagsangkap og bag-ong divine 
nga pinadayag.  Ang Tungatungang Panahon nga Judaism usab 
miugmad og usa ka sa mistikong hugut nga pinasikad diha sa 
tanghagaong mga pangagpas sa Cabala.57 Ang katawhan kinsa 
nagsubay ngadto niining waysulud nga relihiyosong mga por-
ma (2 Timoteo 3:5) naghunahuna nga sila nagsimba sa bugtong 
tinuud nga Dios, samtang diha sa ilang pagkawalay-pagtoo sila 
sa tinuud naghatag og pasidungog ngadto ni Satanas.
 Ang Kristiyanismo wala gayud maluwas gikan sa pagtakud 
sa mistisismo.  Niadtong nag-una nga Simbahan ang mistisismo 
miimpluwensiya sa pagsaka sa monghe nga kalihukan uban 
sa iyang kaugalingong-kamatarong nga pahimug-at diha sa 
asceticism.58  Ang mga monghe mohikling sa ilang-kaugalingon 
didto sa disyerto sa Amihanang Africa, nagpuasa sulud sa mga 
semana, nagkaon lamang og sagbut, o naglingkod sulud sa 
katuigan ibabaw sa mga haligi didto sa kamingawan og naghulat 
sa tingog sa Dios.59 Gikan sa ilang makamatamata nga mga 
pinadayag naggumikan ang daghan sa mga pagtoong supak 
nga mikompromiso og daghan sa tungatungang panahon 
nga Kristiyanismo uban ang mga doktrina sa mga demonyo.  
Ang mga sinulat niining ‘Kristohanon’ nga mga mistiko maoy 
nagsinati og usa ka pagkabalik karon, naghulga og usa ka 
pagbalik ngadto sa yawan-ong Mga Mangiub nga Katuigan sa 
mistisismo ug kinaugalingon.

57. Ang Cabala, giugmad niadtong Tungatungang Kapanahonan, maoy usa ka katibuk-an 
sa mistikong mga pagpanudlo mahitungud sa katungdanan sa rabi nga gigikanan pinasikad 
diha sa usa ka tinagong interpretasyon sa Karaang Testamento.
58. Ang monastisismo naugmad niadtong ikatulong siglo A.D. gikan sa usa ka mahigpit og 
kinabuhing panglantaw sa espirituwalidad nga mipahimug-at og pagdili-sa-kaugalingon ug 
paghimulag gikan sa katilingban isip usa ka paagi sa espirituhanong pagtubo.
59. Kaliboan ang mihimo og mga peregrinasyon aron maminaw sa pagwali ni Simeon 
Stylites (A.D. 390-459), ang magsusugod sa haligi nga mga mahigpit og kinabuhi.  Si 
Simeon migugol og katloag-unum ka katuigan didto sa disyerto sa Syria sa ibabaw sa usa 
ka haligi nga maoy sa hinayhinay misaka ngadto usa ka gitas-on nga saysenta ka mga piye 
sa pagsimbolo sa iyang pagtubo paingon sa Dios.
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ASTROLOHIYA

 Nagkonsulta sa kabitoonan pinaagi sa astrolohiya ug mga 
horoskopyo sa pagtagna og umaabot nga mga hitabo nagada-
la og usa ka nagsakang panimati sa pagkatinahod.  Mga inila, 
mga aktor, mga magpapatigayon, ug mga pangulo sa nasod 
ang misagup sa okulto aron mohukum sa umaabot.  Ang gug-
mang binuta diha sa astrolohiya, sama sa panagna ug sa 
okulto, nagakalapad atol sa mga panahon sa pagkalibog ug 
sa waypagkasiguro sa dihang ang sa divine nga gimando nga 
mga balaod sa katukuran mabungkag.  Ang mga astrologo ug 
mga mamamarang mihimong okupado sa ilang-kaugalingon 
atol sa pag-us-us sa Romanhong Imperyo ug maoy dominante 
sa dihang ang makamatay nga mga katalagman miguba sa 
ikanapulog-pitong-siglo nga Europe.  Karon ang pagpaniid sa 
kabitoonan maoy sa pila ka higayon usa ka maganansiyahon 
nga kahimoan.  Mga mantalaan ug mga magasin nagpasun-
dayag adlaw-adlaw ug binulan nga mga pagtagna.  Labi pa ang 
personal nga sa astrolohiyang mga pagkonsulta maoy sama 
ka duul sa usa ka telepono.  Kini nga mga timaan nagdikta sa 
personal ug sa negosyong mga desisyon para sa daghang ka-
tawhan.
 Ang astrolohiya nagalambo diha sa usa ka matugutong 
kultura.  Sa dihang ang katukuran nga mga prinsipyo ug sa 
doktrina nga pagpanudlo maoy wadiha, ang absolutong mga 
sumbanan ug mga sukaranan sa husto ug sayup maoy pulihan 
sa dihingpit nga mga bililhong butang.  Ang kahimtang nga 
adunay kalambigitan sa lain nan nagpuli sa mga absoluto sa 
divine nga katukuran.  Desperado para sa mga kasulbaran sa 
mga problema, kahulugan para sa kinabuhi, ug paglaum para 
sa umaabot, ang sa espirituhanong nag-ilaid sa kapit-os nga 
katawhan nagsalig diha sa okulto para sa mga tubag.  Nag-
kulang sa mga absoluto, sila naggunit diha sa bisan unsang 
binuang nga nagatanyag og paglaum.  Apan ang astrolohiya 
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nagatanyag lamang og usa ka bakak nga paglaum.  Ang 
astrolohiya maoy sa hugut nga gidili sa Dios (Levitico 19:26; 
Deuteronomio 18:10).  Naggamit sa kabitoonan para sa 
pagplano sa imong kinabuhi o naghimo og mga desisyon maoy 
supak ngadto ug nagapalinga gikan sa perpekto nga plano sa 
Dios.60

MGA PAMAAGI SA YAWA

 Pagsimba og diyosdiyos, panagna, nekromansya, pagka-
adik sa druga, ang phallic nga kulto, mistisismo, ug astrolohiya 
maoy mga paagi para sa pagsangyaw og daotang mga 
doktrina sa mga demonyo ngadto sa tawhanong kaliwatan.  
Kadtong naimpluwensiyahan pinaagi sa maong mga doktrina 
nagsilbi sa katuyoan ni Satanas.  Ang mga dimagtotoo nga 
naimpluwensiyan pinaagi niining mga doktrina maoy madutlan 
sa paggahum sa demonyo.  Apan, ayaw ipasangil ang matag 
sala o talamayong pamatasan ngadto sa impluwensiya sa 
demonyo o paggahum sa demonyo.  Sa makadaghan kay sa 
dili, ang kadaotan nga ang katawhan maghimo maoy sa ya-
nong resulta sa pagtahan ngadto sa lugar sa kahuyang diha sa 
ilang kaugalingong kinaiyang makasasala.

“Kay gikan sa sulud, gawas sa [gikan] kasingkasing 
sa katawhan [kinaiyang makasasala], naggula ang 
daotang mga panghunahuna, mga panghilawas, 
mga pangawat, mga pagbuno, mga pagpanapaw, 
mga binuhatan sa pagkaibog ug pagkadaotan, 
ingon ug panikas, pagkamaulagon, kasina, 
pakaulaw, garbo ug kabuang.  Ang tanan niining 
daotan nga mga butang naggula gikan sa sulud ug 

60. Thieme, The Plan of God.
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naghugawhugaw sa tawo.” (Markos 7:21-23)    

 Ang pasidaan nga si Satanas sa aktibong nagapangita 
alang sa mga disipulo para sa iyang mga doktrina kinahanglang 
makapaabtik sa matag magtotoo ngadto sa maigmat nga mga 
pamaagi sa yawa.  Para niini nga hinungdan si Pablo misulat:

Sa katapusan, pagmalig-on diha sa Ginoo, ug diha 
sa kalig-on sa Iyang gahum.  Isul-ub ang tibuuk nga 
kalasag sa Dios, aron ikaw mahimong makabarog 
nga malig-on [pabilin sa imong kalig-on] batok sa 
mga bitik sa yawa.  (Mga Taga-Efeso 6:10-11)

 Ang Dios mihimo sa ubay-ubay ug perpekto nga pagsang-
kap para sa matag hitabong kalit diha sa kinabuhi sa magtotoo.  
Kita maoy anaa sa kalibutan sa yawa, apan kita maoy dili 
kabahin niini (Juan 15:19).  Kita maoy gilibutan sa espirituhanong 
kangitngit, apan kita naglakaw diha sa kahayag sa Ginoo ug sa 
Iyang Pulong.  Kita maoy anaa sa anghelanong away, apan 
anaa sa dapit sa kadaugan.  Kita walay gahum aron mopildi ni 
Satanas, apan kita adunay gahum sa Dios aron mosukol “sa 
mga bitik sa yawa.” Ang tanan nga atong gikinahanglan diha 
sa atong depensa batok ni Satanas mao ang doktrina diha sa 
atong kalag.  Ang isyu mao ang atong kabubut-on.  Kita ang 
bugtong naghimo og desisyon sa pagkat-on ug sa paggamit sa 
doktrina nga magpahimo kanato aron motubo ug mohamtong 
diha sa Kristohanong kinabuhi pinaagi niana nagtanyag og usa 
ka divine nga depensa batok sa atong kaaway. 
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Kapitulo Kwatro
____________________________________

PAGGAHUM SA DEMONYO

ANG MGA MAGTOTOO BA MAHULOG SA MGA KAMUT ngadto sa 
paggahum sa demonyo?  Sa hingpit dili!  Bugtong ang mga 
dimagtotoo maoy madutlan.  Diha sa matag hitabo sa pagga-
hum sa demonyo diha sa Bibliya, ang nagamhan mao ang mga 
dimagtotoo.  Ang mga Kristohanon kinahanglang dili gayud 
mahadlok nga magamhan o makontrol sa usa ka malisyosong 
espiritu.  Ang Kasulatan maoy tin-aw: Ang mga demonyo 
makagahum lamang sa mga dimagtotoo.  Walay bibliyanhong 
ehemplo o pamahayag ang anaa aron mosugyot o mopasida-
an nga ang mga magtotoo mahimong magamhan sa demonyo.
 Diha sa takna sa pagtoo diha ni Kristo ang Balaang Espiritu 
nagapuyo sa lawas sa matag magtotoo.

O wala ka ba nasayod nga ang imong lawas maoy 
usa ka templo sa Balaang Espiritu kinsa maoy 
anaa kanimo, kinsa ikaw anaa nga gikan sa Dios, 
ug kana ikaw maoy dili sa imong kaugalingon?  (1 
Mga Taga-Corinto 6:19)   

Ang nagpuyo nga Balaang Espiritu sa dungan nagahimo og 
usa ka templo diha sa lawas sa magtotoo para sa nagpuyo nga 



Kristo isip ang Shekinah nga Himaya.61 Ang presensiya niining 
divine nga templo nagapasiguro nga walay demonyo ang 
makasulong, makapuyo, o makagahum sa lawas sa magtotoo.
 Ang paggahum sa demonyo maoy lahi gikan sa impluwen-
siya sa demonyo.  Diha sa impluwensiya sa demonyo, nga 
makaapekto sa pulos mga magtotoo ug sa mga dimagtotoo, 
ang usa ka tawo nagatahan sa iyang kalag ngadto sa bakak nga 
mga konsepto ug tawhanong panglantaw nga panghunahuna 
nga gitawag og “mga doktrina sa mga demonyo” (1 Timoteo 
4:1).  Para sa dimagtotoo ang impluwensiya sa demonyo 
makadala ngadto sa paggahum sa demonyo.

MGA PAGPAKITA SA PAGGAHUM 
SA DEMONYO

Demonyong-Minugna nga Sakit sa Kaisipan

 Atol sa Iyang kalibutanong ministeryo si Jesu-Kristo mipaki-
ta sa Iyang pagkadios ug kinalabwang-kamandoan pinaagi 
sa pag-ayo sa katawhan nga gikan sa demonyong-minugna 
nga pagkabuang ug sakit.  Ang pag-ayo sa Taga-Gerasa nga 
giyawaan maoy usa ka madramahong pagpakita.

Ug sila [Jesus ug Iyang mga disipulo] miabut 

61. Atol sa Kapanahonan sa Israel, ang wapanagpakatawo nga Jesu-Kristo isip ang 
Shekinah nga Himaya mipuyo diha sa Tabernakulo ug sa ulahi diha sa Templo (Exodo 
25:21-22; Levitico 26:11-12; Mga Salmo 91:1; Mga Hebreohanon 9:5).  Ang Shekinah nga 
Himaya mipakita isip usa ka panganod sa adlaw o usa ka haligi nga kalayo sa gabii, maingon 
man usab isip usa ka magilakong kahayag ibabaw sa arka sa kasabutan.  Ang presensiya 
sa Shekinah nga Himaya mipasiguro sa saad sa Dios sa lumalabay ug waykatapusang mga 
panalangin sa Israel.  Sa pagkakaron nga Kapanahonan sa Simbahan ang Balaang Espiritu 
nagabuhat og usa ka templo diha sa lawas sa magtotoo para sa nagpuyo nga Kristo isip 
ang Shekinah nga Himaya.  Tan-awa sa Thieme, The Divine Outline of History, 128-31.  
Tan-awa usab sa R. B. Thieme III, “The Panorama of the Shekinah Glory” (ThM Thesis, 
Western Conservative Baptist Seminary, Portland, Oregon, 1987). 
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ngadto sa pikas bahin sa dagat, ngadto sa banwa 
sa Taga-Gerasa.  Ug sa dihang Siya [Jesus] 
migula sa sakayan, dihadiha usa ka tawo gikan sa 
mga lubnganan nga anaay usa ka mahugaw nga 
espiritu mitagbo Kaniya, ug siya anaa ang iyang 
pinuy-anan taliwala sa mga lubnganan.  (Markos 
5:1-3a)  

 Ang Ginoong Jesu-Kristo sa tinuyo midala sa Iyang mga 
disipulo niini nga eksena sa Gerasa (Mateo 8:28-34; Lukas 8:26-
37).  Siya nasayod lamang sa hilabihan sa drama nga hapit na 
ipasundayag.  Kini maoy usa ka perpekto nga nahimutangan 
para sa katingad-ang mga hitabo tungud kay ang daghang 
kalanguban nga nalungag lahus sa mga pangpang subay sa 
kabaybayonan maoy gigamit isip mga lubnganan.  Igo lamang 
sila mitamak sa baybayon nga ang usa ka tawo migula gikan 
niining ilalum sa yuta nga mga menteryo ug miharong sa atong 
Ginoo.  Ang tawo mipakita og usa ka salikwaut ug makalilisang 
nga talan-awon: ang iyang buhok maoy nangalambod, ang 
iyang lawas hubo ug mahugaw; ang pagdaot-sa-kaugalingon 
mibilin og halawum nga mga uwat ug abli nga mga samad sa 
iyang unud.
 Ngadto sa mga lumulupyo sa Gerasa, ang tawong-buang 
maoy usa ka nasinati ug nagpalagot nga talan-awon.  Ang 
mga pagsulay sa pagpugong kaniya pinaagi sa mga kadena 
napakyas sa miserable.

Ug walay usa ang nakahimo sa paggapos kaniya 
gayud, bisan pa pinaagi sa usa ka kadena; tungud 
kay siya sa makadaghan gigapos pinaagi sa 
mga posas ug mga kadena, ug ang mga kadena 
nangabugto pinaagi kaniya, ug ang mga posas 
nangaguba og nangadugmok, ug walay usa nga 
maoy kusgan kaayo sa pagbuntog kaniya.  Ug 
sa wayhunong gabii ug adlaw, taliwala sa mga 
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lubnganan ug diha sa kabukiran, siya maoy 
nagsinggit ug nagsamad sa iyang-kaugalingon 
pinaagi sa mga bato.  (Markos 5:3b-5)      

Ang mga Taga-Gerasa miila kaniya nga usa ka waypaglaum 
nga kahimtang.  Apan basta lang siya nagpasakit lamang sa 
iyang-kaugalingon ug mipalayo gikan sa kadaghanang bul-og 
sa kinabuhi, siya maoy gibiyaang nag-inusara—ilabina tungud 
kay ang hinungdan sa pagkabuang niini nga tawo mao ang 
paggahum sa demonyo.  
 Sumala niini nga yugto ang paggahum sa demonyo 
nagalakip sa talagsaong kusog ug dikasagarang pamatasan.  
Hinoon, dili tanang dikasagaran nga pamatasan maoy minugna 
og demonyo.  Apan, sa tataw kining waypagtoo nga tawo maoy 
ubus sa kontrol sa mga demonyo.  Siya sa masugtanon mihimo 
sa iyang panimalay taliwala sa mga patayng lawas, mihiwa sa 
iyang-kaugalingon pinaagi sa gansangong mga bato, milabay 
sa iyang mga saput, ug mipuyo sama sa usa ka mananap.  Ang 
paggahum sa demonyo mibilin kaniya nga nalisoan sa pangisip.
 Hinumdumi walay magtotoo sa bisan kanus-a nga mapuy-
an sa mga demonyo.  Ang nagpuyo nga presensiya sa Dios 
nga Balaang Espiritu nagadili sa bisan unsang kalagmitan 
sa pagsulud sa demonyo.  Apan, kon ang mga magtotoo 
mapadayonong nagsalikway sa doktrina sa Bibliya, sila 
mahimong maimpluwensiyahan sa mga demonyo ug sa ilang 
mga lihok susama niadtong mga dimagtotoo.  Sa dihang ang 
mga doktrina sa mga demonyo nagsulud sa lunang haw-
ang sa kalag nga gibuhat pinaagi sa negatibong kabubut-
on, adunay sakit sa pangisip nga pamatasan mahimong sa 
kadugayan maugmad.  Ang mga Kristohanon mahimong 
maimpluwensiyahan sa demonyo kaayo nga sila nagtoo sa 
ilang-kaugalingon nga nagamhan sa demonyo.  Sa tinuud, sila 
maoy giingon nga “gibarang” (Mga Taga-Galacia 3:1) tungud sa 
uwat sa unud, rebersiyonismo, ug ang impluwensiya sa daotan.
 Bisan unsang katilingban mahimong modangop sa hinuptan-
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og-demonyo nga katawhan.  Walay sistema sa sikyatriya ug 
sa medisinang siyensiya ang makasulbad niini nga problema.  
Adunay tulo lamang ka matuud nga mga paagi para sa 
pagtangtang sa mga demonyo: 

1. Personal nga pagpataliwala ni Satanas (Mateo 12:24);
2. Laktod nga divine nga pagpataliwala (Markos 5:8);
3. Sa dihang ang usa ka tawo nagatoo sa mensahe sa 

Ebanghelyo ug maoy gipuy-an sa Balaang Espiritu (1 
Mga Taga-Corinto 3:16; 6:19).

Ang eksorsismo maoy dili gayud usa ka matuud nga alternatibo.
 Divine nga pagpataliwala ang makaayo sa tawong-buang 
sa Gerasa.  Unsa ang nakita nga murag usa ka sulagmang 
panagtagbo maoy tinuyo ni Jesus.  Ang yugto nahimong usa 
ka testimonya sa Iyang Pagkamanunubos ngadto sa katawhan 
sa Gerasa.  Sa dihang si Jesus miabut, ang mga demonyo 
nga nagpuyo sa tawo maoy napugus pinaagi sa protokol sa 
pagyukbo atubangan sa Hari sa mga hari.  Ang tawo maoy wala 
nangita og pagluwas, hinoon ang mga demonyo nga nagpuyo 
kaniya buut mohangyo ni Jesus nga dili sakiton.  Ang mga 
pulong sa baba nga gilitok sa tawong-buang maoy dili sa iyang 
kaugalingon, apan kadtong sa demonyong tigpamaba.  Ang 
tawo maoy walay kontrol ngadto sa iyang paningog samtang 
gipuy-an sa engastrimuthos nga demonyo.

Ug nakakita ni Jesus gikan sa halayo, siya mida-
gan pasaka ug miyukbo atubangan Kaniya; ug 
misinggit diha sa usa ka makusog nga tingog, siya 
miingon, “Unsa ang akong mahimong buhaton 
Kanimo, Jesus, Anak sa Labing Hataas nga Dios?  
Ako mangamuyo Kanimo pinaagi sa Dios, ayaw 
ako sakita!” Kay Siya [Jesus] nagsulti ngadto kani-
ya, “Gawas sa tawo, ikaw mahugaw nga espiritu!” 
(Markos 5:6-8)        
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 Ang Bibliya wala nagatala sa bisan unsang hitabo sa usa ka 
hinuptan-og-demonyo nga tawo nga nagduul ngadto ni Jesus 
para paglingkawas gikan sa usa ka demonyo.  Kadaghanan 
maoy gidala ngadto Kaniya pinaagi sa uban; ang mga tawo 
ubus sa kontrol sa mga demonyo kasagaran mihatag sa atong 
Ginoo og usa ka haluag nga pahimutangan.  Wamakahimo aron 
molikay sa panagtabo uban ni Jesus, ang mga demonyo nga 
naggahum niini nga tawo maoy nalisang ug mipakilooy ni Jesus 
sa dili pagpahawa kanila ug pagtugyan kanila ngadto sa ilang 
katapusang pagsilot (Mateo 25:41).  Bisan pa og si Jesus wala 
mihilabot kanila, ang Iyang mismong presensiya mipasabut og 
usa ka panagharong.
 Ang mga demonyo nasayod nga ang Dios anaa (Santiago 
2:19) ug sa hingpit nakaila ni Jesu-Kristo isip dimokunhod nga 
pagkadios ug tinuud nga pagkatawo (Markos 5:7; cf. Markos 
1:24-27; 3:11; Lukas 4:41).  Apan, tungud kay sila misalikway 
sa Dios didto sa milabay nga eternidad ug misunud ni Satanas, 
sila maoy gisilotan.  Sila nasayod nga ang ilang dadangatan 
mao ang linaw nga kalayo (Mateo 25:41; Lukas 8:31).  Ang 
mga dimagtotoo makahibalo usab sa piho nga sa doktrinang 
mga kamatuuran.  Sila makakutlo sa Kasulatan ug gikan sa 
tanang sa gawas nga panagway nagsusama sa mga magtotoo.  
Apan sama sa mga demonyo, sila usab misalikway sa Dios.
 Sa pagtubag ngadto sa mando sa Ginoo sa “paggawas,” ang 
demonyong tigpamaba miprotesta, “Ako nangamuyo Kanimo 
pinaagi sa Dios, ayaw ako sakita!” Nalisang sa waykatapusang 
kasakit, kini nga mga demonyo mipugong sa pagpahawa.  
Ang tubag sa atong Ginoo maoy pag-usab, “Paggawas,” nga 
mipahimo sa demonyo aron mosiyagit diha sa pagprotesta.  
Diha niining pag-ulbo, si Jesus misugo sa demonyo aron 
mopaila sa iyang-kaugalingon.

Ug Siya nangutana kaniya, “Unsa ang imong 
ngalan?” Ug siya miingon ngadto Kaniya, “Akong 
ngalan mao si Lihiyon; kay kami maoy daghan.” 
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Ug siya misugod sa paghangyo Kaniya sa dakong 
tinguha sa dili pagpadala kanila gawas sa banwa.  
(Markos 5:9-10)     

 Kini nga yugto maoy dili pagahimoon isip usa ka sanglitanan 
para sa pagpahawa og mga demonyo, ni kini nagsugyot nga 
ang mga magtotoo maoy mohimo sa madasdasong lihok 
batok sa mga demonyo sama sa gihimo sa atong Ginoo.  Ang 
madasdasong lihok maoy usa ka divine nga katungud og 
gitugyan ngadto lamang sa pipila atol sa panahon sa aposto-
les.  Karon, ang mga magtotoo maoy gimandoan sa paghimo 
lamang og mapanalipdanong lihok batok ni Satanas pinaagi sa 
pagsul-ub sa tibuuk nga kalasag sa Dios (Mga Taga-Efeso 6:10-
17).62 Ang Bag-ong Testamento nga mga epistola, nahasulat 
aron motudlo sa Kapanahonan sa Simbahang mga magtotoo 
diha sa matag bahin sa Kristohanong kinabuhi, wala nagsulud 
sa mga sugo, mga tugon, o mga sugyot para pagpahawa og 
mga demonyo.  Ang kahilum diha niini nga hilisgutan nagasulti 
sa mga kinatibuk-an.
 Pipila sa nangalibog nga mga Kristohanon karon nagdahum 
nga ang paghimo sa pag-ila sa ngalan sa nagpuyo nga demonyo 
nagadala og gahum labaw sa demonyo.  Unsa kabinuang!  Kini 
nga paagi gihulaman gikan sa karaang paganong mga praktis 
sa eksorsismo, wala gikuha gikan sa Bibliya.63 Kini nga yugto 
wala nagpasabut nga si Jesus migamit sa ngalan sa demonyo 
isip usa ka paagi sa gahum aron motangtang og demonyo.  
Ang divine nga awtoridad sa atong Ginoo maoy tanan nga 
gikinahanglan.
 Ang ngalan nga “Lihiyon” nagapunting ngadto sa usa ka 
eskalon sa Romanhong kasundalohan nga kasagaran milakip 
sa tulo ngadto sa unum kaliboang katawhan.  “Lihiyon” maoy 

62. Tan-awa sa Kapitulo 5.  Tan-awa usab sa Thieme, The Angelic Conflict, 133-49.
63. The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, 1975 ed., s.v. “Exorcism, Exorcist” 
by W. L. Liefeld.
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dili ang ngalan sa demonyo, apan usa ka pagsugyot nga 
ang usa ka dakong-panon sa mga demonyo ang mipuyo sa 
tawo.  Ang engastrimuthos nga demonyo mao ang tigpamaba 
para niini nga demonyong pagkaporma.  Natagbaw sa ilang 
kasamtangang gimbuhaton, ang mga demonyo mihangyo ni 
Jesus sa dili pagpahilayo kanila. 

Karon adunay usa ka dakong hayupan sa mga 
baboy nga nagkaon didto ibabaw sa bukid.  Ug 
ang mga demonyo mihangyo Kaniya, nag-ingon, 
“Ipadala kami ngadto sa mga baboy aron nga 
kami mahimong mosulud kanila.” Ug Siya mihatag 
kanila sa pagtugot.  Ug paggawas, ang mahugaw 
nga mga espiritu misulud sa mga baboy; ug ang 
hayupan midali og kanaog sa bakilid nga pangpang 
paingon sa dagat, mga duha kalibo kanila; ug sila 
maoy nangalumus didto sa dagat.  (Markos 5:11-
13)  

  
 Sa takna nga ang mga demonyo maoy gibalhin, ang sa 
malinawong nagkaon nga mga baboy maoy nangausab 
pinaagi sa kapintas sa nahigawad nga mga demonyo ngadto 
sa usa ka nagpanghasmag nga mga baboy nga misalum una 
ang ulo paingon sa dagat ug nangalumus.  Isip espiritu nga 
mga linalang, ang mga demonyo dili mangamatay.  Sila sa 
desperadong mangita og laing mga biktima aron mapuy-an.
 Usa sa hinungdan sa sakit sa kaisipan mao ang paggahum 
sa demonyo o impluwensiya sa demonyo.  Hinumdumi, hinoon, 
adunay mga dimaihap sa laing mga hinungdan para sa mga 
balatian sa kaisipan.  Ang paggahum sa demonyo maoy usa 
lamang sa posibleng pagpatin-aw mahitungud og ngano sa 
kasagaran ang kalmang mga dimagtotoo sa kalit mahimong 
mapintas ug magpasakit sa ilang-kaugalingon o sa uban.  
Apan ang mga magtotoo usahay magpakita og pareha nga 
dikapugngang emosyonal nga mga kalihukan o pisikal nga 
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kapintas.  Ngano man nga kini mahitabo?  Sa dihang ang usa ka 
magtotoo sa nagapadayon nagasalikway ug wamanumbaling 
sa doktrina sa Bibliya usa ka lunang haw-ang ang nagaugmad 
diha sa iyang kalag nga nagahanggab og bakak nga doktrina 
(Mga Taga-Efeso 4:17).  Kay mibiya sa iyang espirituhanong 
kinabuhi, ang magtotoo mahimong madutlan ngadto sa 
pagkaadik sa druga, pagpuyopuyo kang bisan kinsa, pagsimba 
og diyosdiyos, ug matag matang sa kapatuyangan.  Kini nga 
mga magtotoo maoy naimpluwensiyahan kaayo pinaagi sa 
demonyong mga doktrina sila mahimong buang ug masusama 
sa hinuptan-og-demonyong katawhan.
 Diha sa usa ka buang nga estado ang kalag sa magtotoo 
maoy nadugmok.  Si Santiago mihulagway niini nga kahimtang 
isip (dipsuchos, Santiago 1:8) nga sa literal nagakahulugan og 
“duhay-kalag.” Wamausisa, kini nga pagkadugmok sa kalag 
mahimong mougmad ngadto sa daghang mga personalidad, 
usa ka kahimtang nga mahimong masaypan para sa pagga-
hum sa demonyo.  Ang bugtong kasulbaran para sa magtotoo 
mao ang rebound pinaagi sa pag-angkon sa personal nga sala 
ug pagbawi gikan sa rebersiyonismo pinaagi sa makanunayong 
pagkat-on ug paggamit sa doktrina sa Bibliya.
 Ang balita nagbiyahe og paspas, bisan pa niadtong 
bibiliyanhong kapanahonan.  Ang mga magbalantay sa hayupan 
nakakita sa kahibulungang hitabo uban ang dimakasulting 
katingala.  Aniay usa ka talan-awon nga sila dili makahimo sa 
pagpatin-aw; sila maoy nalisang ug natingala.

Ug ang ilang mga magbalantay sa hayupan mida-
gan palayo ug mibalita niini sa siyudad ug gawas sa 
banwa.  Ug ang katawhan nangabut aron motan-
aw og unsay nahitabo.  Ug sila miduul ngadto ni 
Jesus ug miusisa sa tawo kinsa maoy hinuptan-
og-demonyo nga naglingkod, gisaninaan ug anaa 
sa iyang hustong hunahuna, ang mismong tawo 
kinsa maoy adunay “lihiyon”; ug sila nangahadlok.  
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Ug kadtong [ang mga magbalantay sa hayupan] 
kinsa nakakita niini mihulagway ngadto kanila og 
naunsa kini sa pagkahitabo ngadto sa hinuptan-og-
demonyo nga tawo, ug tanan mahitungud sa mga 
baboy.  Ug sila misugod sa paghangyo Kaniya sa 
pagbiya gikan sa ilang rehiyon.  (Markos 5:14-17)   

 Ang mga magbalantay sa hayupan wala miusik sa panahon 
sa pagdagan ngadto sa lungsod aron mopakaylap sa balita.  
Sila maoy naglagot sa pagkawala sa ilang mga baboy.  Ang 
bugtong pakabana niining mga magpapatigayon mao ang ilang 
materyal nga mga kabtangan imbis nga espirituhanong kina-
buhi.  Walay usa ang mipasalamat ni Jesus para sa pag-ayo 
sa alaot nga tawo; walay usa ang mipanghupaw sa kahupayan 
nga ang tawong-buang maoy dili na usa ka hulga sa katilingban; 
walay usa ang nagsadya diha sa kaluwasan sa tawo.  Nahadlok 
sa dugang pang pinansiyal nga mga pagkasugamak, ang 
‘maayo’ nga mga lungsuranon sa Gerasa mihangyo ni Jesus 
sa pagbiya sa lugar.  
 Ang milagro sa Gerasa mipahimug-at sa Pagkamanunubos 
ni Jesus (Markos 5:18-19).  Ang naayo nga giyawaan nahimong 
usa ka kulbahinam nga testimonya.  Si Jesus mitugon kaniya 
sa pagbalik sa panimalay ug pagpahibalo sa iyang pamilya ug 
kahigalaan sa talagsaong mga butang nga Siya mibuhat para 
kaniya.

Demonyong-Minugna nga Lawasnong Sakit

 Ang hinugpong nga mga Ebanghelyo, ang talaan sa 
personal nga ministeryo ni Kristo sa kalibutan, nagsulud sa 
daghang mga ehemplo ug mga pagpakita sa paggahum sa 
demonyo.  Atol sa Pagpakatawo si Satanas mipunting sa iyang 
kasundalohan sa kadaotan aron mopugong sa pagluwas nga 
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buhat ni Jesu-Kristo.64 Daghan sa gigamhan nga katawhan 
ang nakatagbo sa Ginoo ang mipakita og makadaot nga mga 
epekto sa demonismo pinaagi sa ilang lawasnong kondisyon.
 Bisan unsa ang mga sintoma sa demonyong-minugna 
nga sakit, walay hitabo nga maoy waypaglaum ngadto ni 
Jesu-Kristo.  Sa dihang Siya sa labawng-kamandoan misugo 
nga ang demonyo mobiya, ang tawo maoy sa hingpit ug sa 
madramahong nahibalik sa kalagsik.  Pang-ayo maoy usa sa 
Iyang daghan nga sa Manunubos nga mga kredensiyal; Iyang 
mga milagro mipamatuud nga Siya maoy tinuud ang Usa nga 
Siya miangkon nga—“ang Anak sa Dios nga adunay gahum” 
(Mga Taga-Roma 1:4).  Tungud kay si Kristo mao ang Dios, ang 
omnipotent nga Magbubuhat sa uniberso (Juan 1:3; Mga Taga-
Colosas 1:16-17; Mga Hebreohanon 1:2, 10), adunay pag-ayo 
diha sa Iyang tingog ug diha sa Iyang paghikap.  Si Jeremiah 
mitagna ni Kristo:

“Tan-aw ug paminaw, Ako modala niini sa kalagsik 
ug pag-ayo, ug Ako moayo kanila; ug Ako 
mopadayag ngadto kanila og usa ka kabuhong sa 
kalinaw ug kamatuuran.” (Jeremiah 33:6)   

 Ang paghikap sa Iyang kamut midala og dihadiha nga 
kalagsik sa kadaghanan, naglakip sa ugangang-babaye ni 
Pedro, naglubog sa banig uban sa usa ka nagpabiling lawasnong 
balatian (Mateo 8:14-15).  Makapatagad kaayo mao kining 
mga pag-ayo nga ang usa ka masadyaong kasaulugan ang 
gisugdan.  Duut sa katawhang masakiton ug kamapakisayrong 
mga tigpangita ang mitapok didto sa pultahan sa balay ni 
Pedro.  Uban sa punsisok mao usab kadtong gidala aron 
makalingkawas gikan sa demonyong-minugna nga mga sakit: 

64. Ang Ebanghelyo ni Mark nagasulud sa labing malukpanong mga taho sa paggahum sa 
demonyo: Markos 1:23-27; 32-34; 3:11-12; 5:1-20; 7:25-30; 9:17-29, 38.  Dugang nga mga 
kaso maoy adunay kalambigitan diha sa Mateo 9:27-34 ug Lukas 11:14-26.
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ang buta, ang amang, ang bakol, ang buang.

Ug sa dihang ang kagabhion miabut, sila midala 
ngadto Kaniya sa daghan kinsa maoy hinuptan-
og-demonyo; ug Siya mipahawa sa mga espiritu 
pinaagi sa usa ka pulong, ug miayo sa tanan kinsa 
maoy masakiton [sa literal, tanang adunay daotan].  
(Mateo 8:16)   

                     
Usa ka pareha nga eksena ang nagabutyag diha sa Mateo 9.

Ug samtang sila maoy pagawas, tan-aw ug 
paminaw, usa ka amang [dimakasulti] nga tawo, 
hinuptan-og-demonyo, maoy gidala ngadto 
Kaniya.  Ug pagkahuman nga ang demonyo maoy 
napahawa, ang amang nga tawo misulti.  (Mateo 
9:32-33a)

Sa matag hitabo nga gikutlo, sa dihang ang nagpuyo nga 
demonyo maoy napahawa, ang demonyong-minugna nga sakit 
sa dihadiha nawagtang.  Kini nga talagsaong mga resulta maoy 
diha sa gimarkahang kalainan ngadto sa gikuha, pagkadi-
epektibong mga paningkamot sa Hudiyong mga eksorsista.  
Unsa man ang gipadayag sa Kasulatan mahitungud sa mga 
paagi nga gigamit ni Jesu-Kristo ug sa Iyang mga disipulo kinsa 
sa tinuud mipahawa og mga demonyo?    
          

PAGPAHAWA OG MGA DEMONYO

 Talagsaon ngadto sa dispensasyon sa hypostatic nga 
paghiusa ni Jesu-Kristo ug ngadto sa apostoliko nga panahon, 
ang pagpahawa og mga demonyo kinahanglang dili masaypan 
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diha sa karaan o modernong mga pagsulay sa eksorsismo.65 
Ang awtoridad ug gahum nga si Jesu-Kristo migamit ngadto 
sa mga demonyo mao usab ang gitugyan ngadto sa Iyang 
mga disipulo aron mopaila kanila isip Iyang mga mensahero 
ug aron mopahimatuud sa ilang mensahe.  Human ang ilang 
misyon maoy natuman ang gahum nga sa laktod nagmando sa 
mga demonyo sa pagbiya maoy gitangtang.  Ang abilidad sa 
pagpahawa og mga demonyo maoy wala gayud diha ngadto sa 
matag magtotoo ug maoy natapos niadtong unang siglo.
 Karon, ang Dios mihatag sa magtotoo labi pa kay sa bisan 
unsang laing dispensasyon: ang nakompletong kanon sa 
Kasulatan ug ang tanan sa mga panalangin, mga bahandi, ug 
mga pribilihiyo nga gibatbat diha sa misteryong doktrina sa mga 
Epistola.  Sa walay dapit nga ang mga Epistola nagsulud og mga 
sugo o mga ehemplo para sa pagpahawa og mga demonyo.  
Ang bugtong kasulbaran para sa gigamhan og demonyo mao 
ang pagtoo diha ni Kristo.  Sa takna sa kaluwasan siya maoy sa 
dihadiha nagawasnon gikan sa bisan unsang naggahum nga 
demonyo, nahiusa uban ni Kristo, ug gipuy-an sa tulo ka mga 
myembro sa Trinidad.  Pagsabut sa kasulatang pagpanudlo 
mahitungud sa pagpahawa og mga demonyo nagapahimo sa 
magtotoo aron molikay sa ditinuud ug kulbahinam nga mga 
praktis nga nagbalda gikan sa pagpadayon sa Kristohanong 
paagi sa kinabuhi.

Pinaagi ni Jesu-Kristo

 Ang pag-abut sa Manunubos dinhi sa kalibutan maoy gitag-
na sukad sa sinugdanan sa tawhanong kasaysayan (Genesis 
3:15), uban sa mga milagro nga moalagad sa Iyang kalibutanong 
ministeryo ug sa Iyang nagpadayon nga away ni Satanas ug sa 
iyang mga demonyo.  Ang pagbuhat sa mga milagro mao aron 

65. Thieme, The Divine Outline of History, 37-70.
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mohatag og pagsalig ngadto sa Iyang mensahe ug mosaksi 
ngadto sa kailhanan ug gahum sa Iyang persona.

Unya ang mga mata sa buta maablihan,
Ug ang mga dalunggan sa bungol dimapugngan.
Unya ang piang molukso sama sa usa ka usa,
Ug ang dila sa amang [dimakasulti] mosinggit para 

sa kasadya.  (Isaiah 35:5-6a)

 Kini nga Kasulatan maoy natuman atubangan mismo sa 
mga mata sa mga saksi.  Unsa ang labi pang dimalalis nga 
pruyba nga si Jesu-Kristo makasangkap kay sa pagpakita sa 
Iyang kinalabwang-kamandoan labaw sa kinaiyahan, kinabuhi, 
kamatayon—ug bisan pa sa mga anghel?  Unsa ang Iyang 
gimando, ang mga demonyo maoy napugus sa paghimo.  Kon 
ang anghelanong mga binuhat mituman Kaniya, unsa na kaha 
nga labi pa ang tawhanong mga linalang!
 Ang katawhan maoy dali ra madani diha sa mapasundaya-
gon; ang mga milagro nagkabig sa dako kaayong mga duut 
sa katawhan.  Apan si Jesu-Kristo maoy dili lamang usa ka 
magbubuhat og milagro o mananambal.  Kon kini maoy Iyang 
bugtong katuyoan atol sa Iyang pagpuyo dinhi sa kalibutan, 
nan Siya napakyas sa Iyang misyon.  Siya wala nagpakunhod 
sa tanang pag-antos dinhi sa kalibutan.
 Gipalahutay pinaagi sa nagpuyo nga presensiya ug gahum 
sa Balaang Espiritu ang Iyang ministeryo maoy makaupat pil-a:

1. Siya miwali o misibya sa Ebanghelyo ngadto sa mga 
dimagtotoo;

2. Siya mitudlo og doktrina ngadto sa mga magtotoo;
3. Siya mitagna mahitungud sa umaabot nga espirituha-

nong kinabuhi sa Kapanahonan sa Simbahan;
4. Siya mipaila sa Iyang sa Manunubos nga mga kreden-

siyal pinaagi sa pag-ayo og masakiton ug pagpahawa sa 
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mga demonyo (Mga Buhat 10:38).

Kini nga mga milagro misaksi ngadto sa pagkatalagsaon sa 
Iyang persona ug ang kamatuuran sa Iyang mensahe.  Ang 
Iyang labing hinungdanong katuyoan, bisan pa, mao aron 
motuman sa Iyang Amahan nga kabubut-on ug aron motuman 
sa divine nga plano—atong kaluwasan.  Kini Siya mihimo sa 
hingpit (Juan 17:4).
 Uban sa mga nakapahimulos sa mga milagro sa Ginoo, 
adunay diyutay nga pagduda sa Manunubos nga miabut na sa 
katapusan.  Sila mitubag uban ang kahibulong ug dako nga 
pagtahod.  Pipila kinsa nakakita sa mga milagro usab mitoo 
diha ni Kristo.  Ang uban nahibulong ug nangagpas mahitungud 
og kinsa mao si Jesus.

Ug ang mga dakong-panon natingala og, nag-
ingon, “Walay susama niini nga maoy sukad nakit-
an sa Israel.” (Mateo 9:33b) 

Apan aduna usab kadtong kinsa misupak ug maoy sa tataw 
naalarma ug nahulga pinaagi sa Iyang mga lihok.  Kining mga 
masupakon maoy sa kasagaran gilangkuban sa Hudiyo nga 
relihiyosong mga pangulo.  Masinahon sa pagkabig nga gahum 
ni Jesu-Kristo, ang mga pari ug ang mga Pariseyo misugod sa 
ilang daotang pagkontra ngadto sa ministeryo ni Kristo.
 Ang mga Pariseyo nahibalo lamang sa hilabihan nga 
ang mga duut sa katawhan maoy dali ra mahaylo, ug sila 
mipahimulus niini.  Tungud kay ang pagkatinuud sa mga 
milagro dili ikalimud, kining katingad-ang mga hitabo maoy 
gisaway, gihubit palayo.  Usa lamang ka timailhan dinhi ug usa 
ka popasangil didto mihimo og mga pagduda mahitungud sa 
gigikanan sa gahum ni Jesus sa pag-ayo: “Siya [Jesu-Kristo] 
nagapahawa og mga demonyo pinaagi sa magmamando sa 
mga demonyo [Satanas]” (Mateo 9:34b).  Sa ingon niini ang 
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mga Pariseyo mipasangil sa mga milagro ni Jesus nga gihimo 
diha sa gahum sa Espiritu ngadto sa yawa mismo.  Kini nga 
pagpasipala batok sa Balaang Espiritu nga nahitabo lamang 
atol sa Pagpakatawo maoy sama ra sa pagsalikway ni Kristo, 
ang dimapasaylo nga sala.

“Busa Ako magsulti kaninyo, bisan unsang sala ug 
pagpasipala mapasaylo ang katawhan, apan ang 
pagpasipala batok sa Espiritu dili mapasaylo.  Ug 
bisan kinsa ang mosulti og usa ka pulong batok 
sa Anak sa Tawo, kini pagapasayloon niya; apan 
bisan kinsa ang mosulti batok sa Balaang Espiritu, 
kini dili pagapasayloon niya, bisan hain dinhi nga 
panahon, o diha sa panahon nga moabut.”  (Mateo 
12:31-32)  

 Bisan pa sa malisyosong mga pagsulay aron modaot sa 
dungog sa Iyang buhat ug persona, ang atong Ginoo mipadayon 
sa Iyang ministeryo sa grasya.  Si Jesu-Kristo miila sa mausab-
usabong pag-uyon sa katawhan kinsa magdawat Kaniya isip 
ilang Hari usa ka adlaw ug magbato Kaniya sa sunud.  Ang 
panamastamas sa Iyang karakter ug balaang persona maoy 
nahibaloan pinaagi sa omniscience ni Jesu-Kristo una pa 
kaayo sa pakaulaw nga gisulti o bisan pa gihunahuna sa Iyang 
mga kaaway.  Siya dili makapalabay niini nga waypagsupak 
apan gibaslan ang biaybiay sa dimalikayang pangatarungan, 
nga mipamatuud sa maong pagpakaulaw nga kataw-anan.  Sa 
samang higayon Siya mipatin-aw sa isyu sa pagpahawa og 
mga demonyo.

Ug nakahibalo sa ilang mga hunahuna Siya 
miingon ngadto kanila, “Bisan unsang gingharian 
nga nabahin batok sa iyang-kaugalingon maoy 
malaglag; ug bisan unsang siyudad o balay 
nga nabahin batok sa iyang-kaugalingon dili 
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makabarog.” (Mateo 12:25)  

 Si Kristo misupak sa teyoriya sa mga Pariseyo pinaagi sa 
“nabahing gingharian” nga kaamgiran: Kon si Kristo sa tinuud 
mihimo sa mga milagro diha sa gahum ni Satanas—ingon sa 
gipahayag sa mga Pariseyo—nan si Satanas mopakyas sa 
iyang kaugalingong katuyoan.  Ang iyang gingharian maglihok 
batok sa iyang-kaugalingon ug mapukan.  Aron pamatud-an 
ang lingla sa pariseyo nga posisyon, si Jesus mipadayon sa 
ilang pagkamapahitas-on uban ang kahanas sa usa ka hingpit 
nga tiglantugi.

“Ug kon si Satanas nagapahawa ni Satanas, siya 
maoy mibahin batok sa iyang-kaugalingon; unsa-
on unya sa iyang gingharian nga makabarog?  Ug 
kon Ako pinaagi ni Beelzebul nagpahawa og mga 
demonyo, pinaagi ni kinsa ang inyong kaanakan 
nagpahawa kanila?  Sa sangputanan sila ang 
inyong mga maghuhukum.” (Mateo 12:26-27) 

      
Si Jesus misugyot og duha ka retorikong mga pangutana og 
naggamit sa usa ka unang klase sa kondisyon sa tiglantugi.  
Kon itugot ta ang kamatinuuron sa ilang pasikaran, Siya 
mipakita niini nga dimakatarunganon ug bakak.66 Kining tukma 
ug dimalalis nga pagpangatarungan nagbutang sa mga kritiko 
sa Ginoo diha niana.  Sa pagsaway ni Jesus maoy katumbas sa 
pagsaway sa mga propeta nga sila miangkon sa pagtahod.  Sa 
makausa ang mga Pariseyo maoy nawad-an sa mga pulong.  
Si Jesus mipahimug-at sa makatarunganong konklusyon:

66. Diha sa Griyego, ang kondisyonal nga mga kabihayag maoy gipahayag sa upat ka 
lahing mga paagi.  Sa dihang ang tiglantugi nagagamit sa unang klase sa kondisyon, 
“kon, ug kini maoy tinuud…” siya maoy nagdawat sa kamatuuran sa kondisyon agig 
pangatarungan lamang, bisan pa niana ang kondisyon mahimo o mahimong dili tinuud.  
Tan-awa sa Rebound and Keep Moving!, 18. 
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“Apan kon Ako nagpahawa og mga demonyo 
pinaagi sa Espiritu sa Dios, nan ang gingharian sa 
Dios makaabut diha kaninyo.” (Mateo 12:28) 

        
 Ang ikatulong paggamit sa pulong nga “kon” maoy usa ka 
tinuud nga paggamit sa usa ka unang klase sa kondisyonal nga 
kabihayag: “Kon Ako nagpahawa og mga demonyo pinaagi sa 
Espiritu sa Dios, ug Ako makahimo.” Ang awtoridad nga si Jesus 
anaa labaw sa mga demonyo mipamatuud sa Iyang pagkadios.  
Si Jesus misalig sa hingpit diha sa gahum sa Balaang Espiritu 
para sa paghimo sa daghan sa Iyang mga milagro.  Kon ang 
katawhan miila niini nga kamatuuran sila makaila unta ni Jesus 
isip ang Manunubos nga gisaad sa Dios diha sa Kasabutan ni 
David.  Ang Iyang gahum labaw sa mga demonyo mipamatuud 
sa Iyang pagtanyag sa gingharian, “ang gingharian sa Dios 
makaabut diha kaninyo.”67 Sa pagpadayon og paghulagway 
niini nga kamatuuran si Jesus migamit og usa ka pasumbingay 
aron mopahimug-at sa Iyang awtoridad labaw ni Satanas ug sa 
iyang nangalaglag nga mga anghel.

“O unsaon ni bisan kinsa nga makasulud sa balay 
[ang kalibutan] sa isog nga tawo [si Satanas] ug 
magdala sa iyang kabtangan, gawas kon siya 
unang nagagapos sa isog nga tawo?  Ug unya 
siya motulis sa iyang balay.” (Mateo 12:29) 

 Si Jesus migamit sa usa ka nasinating eksena sa pangawat 
aron mohubit sa Iyang gahum labaw ni Satanas.  Sa dili pa 
ang usa ka kawatan makatulis sa usa ka balay, ang tag-iya 

67. Tungud kay ang Israel wala midawat ni Jesus isip Manunubos, ang Gingharian nga 
Siya misibya maoy wala masugdi apan gilugwayan hangtod human sa Kalisdanan ug 
Ikaduhang Pag-abut.  Si Jesus unya mobalik diha sa Iyang lawas sa pagkabanhaw dinhi sa 
kalibutan aron motukod sa Iyang gingharian ug magtuman sa Kasabutan ni David pinaagi 
sa paghari sa Israel gikan sa trono ni David sa Jerusalem atol sa Milenyo.
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kinahanglan unang mabuntog.68 Ang isog nga tawo maoy 
sosama ngadto ni Satanas, ang balay maoy sosama ngadto sa 
kalibutan nga si Satanas nagahari.  Diha sa pagkahingpit sa 
panahon si Jesus misulud sa kalibutan (Mga Taga-Galacia 4:4) 
ug mibuntog ni Satanas sa pagtuman sa Iyang misyon didto 
sa krus.  Kadtong kinsa magtoo ni Kristo, kanhi mga ulipon sa 
sala dinhi sa kalibutan ni Satanas, mao ang “kabtangan” nga si 
Kristo nagatubus gikan sa merkado sa ulipon sa sala.69 
 Si Jesu-Kristo mipapahawa sa mga alagad ni Satanas; 
busa Siya sa tataw adunay gahum nga mashawud ni Satanas.  
Kining legalistang mga Pariseyo pinaagi sa relihiyosong 
kalihukan nangahimong mga ahente ni Satanas, bisan pa ang 
mga demonyo maoy iyang anghelanong mga ahente.  Ang 
duha ka mga grupo sa madasigong misupak ni Jesu-Kristo ug 
mipakita sa ilang kabingkilan (Mateo 12:30).  Si Jesus mibalhin 
sa pangatarungan sa mga Pariseyo batok kanila pinaagi sa 
pagpakita nga kini maoy imposible para Kaniya sa pagpahawa 
sa mga demonyo pinaagi sa gahum ni Satanas, kay si Satanas 
dili mopapahawa sa iyang-kaugalingon. 

Pinaagi sa mga Disipulo

 Sa dihang si Jesus misugo sa Napulog-duha, naglakip ni 
Judas Iscariot, Siya mitugon kanila sa divine nga mga prinsipyo 
ug mipagahum kanila uban ang awtoridad ug abilidad aron 
mohimo og mga milagro pareha sa Iyang kaugalingon.

Ug mipatawag sa Iyang napulog-duha ka mga 

68. Si Jesus maoy wala nagmando sa mga magtotoo sa paggapos ni Satanas; walay 
magtotoo nga anaa sa maong gahum.  Si Kristo maoy sa yano nagsaysay sa katinuuran 
sa Iyang gahum labaw ni Satanas.  Si Satanas dili magapos hangtod nga si Jesu-Kristo 
magbilanggo kaniya sulud sa usa ka libo ka katuigan sa dihang Siya mobalik sa Ikaduhang 
Pag-abut (Pinadayag 20:1-3).
69. Thieme, Slave Market of Sin.
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disipulo, Siya mihatag kanila og awtoridad labaw 
sa mahugaw nga mga espiritu [mga demonyo], 
sa pagpahawa kanila, ug sa pag-ayo sa matag 
matang sa balatian ug matag matang sa sakit.  
(Mateo 10:1)

 
Ang Napulog-duha sa ingon misangyaw isip sa Manunubos 
nga mga magbubutyag ngadto sa balay sa Israel.  Si Jesus 
mipasidaan kanila sa pagdahum sa politikanhon ug relihiyo-
song pagsupak ug pagdaogdaog maingon Kaniya (Mateo 
10:17-18, 23-26).  Apan Siya midasig kanila sa paglahutay 
waysapayan sa kalisdanan (Mateo 10:19-31).
 Sunud niana, kapitoan nga lain maoy gitudlo ug gipadala 
“duha ug duha una Kaniya ngadto sa matag siyudad ug lugar 
diin Siya Mismo moadto” (Lukas 10:1).  Ang kapitoan nga mga 
magbubutyag mibalik nga madasigon ug malipayon.  Ang 
ilang panaw maoy sa dimasukud nga malampuson.  Diha sa 
kadaugan sila misibya, “Ginoo, bisan pa ang mga demonyo 
maoy ubus kanamo pinaagi sa Imong ngalan” (Lukas 10:17).
 Ang bag-ong naangkon nga gahum ug dinaliang kadaugan 
mahimo nga sa daling makalubag sa ilang hustong panglan-
taw.  Ang mga milagro maoy usa ka lumalabay nga gasa, 
gidisenyo sa pag-angkon og usa ka pagpaminaw para sa 
mensahe sa grasya ug sa panghimatuud sa mga mensahero.  
Si Jesus midala sa malipayong mga disipulo balik ngadto sa 
katinuuran pinaagi sa pagpunting sa pagtagad diha sa ilang 
misyon—aron mosibya sa Ebanghelyo.  Ang Ginoo mipasidaan 
kanila nga dili mahimong matugaw pinaagi sa mga milagro nga 
ilang gipanghimo.

“Bisan pa niana ayaw pagsadya diha niini, nga 
ang mga espiritu maoy ubus kaninyo, apan 
pagsadya nga ang inyong mga ngalan maoy 
natala sa langit.” (Lukas 10:20)   
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 Ngano man ang mga disipulo gisultihan sa pagsadya diha 
sa seguridad sa ilang kaluwasan imbis nga diha sa ilang gahum 
labaw sa mga demonyo?  Ang kaluwasan nagapalingkawas sa 
magtotoo gikan sa awtoridad sa yawa.  Ang matag magtotoo 
adunay mga pamaagi sa paglupig sa usa ka daotan: ang 
pagpuyo ug pagpuno sa Balaang Espiritu (Mga Taga-Efeso 
5:18; 1 Juan 4:4) ug doktrina sa Bibliya (Juan 8:32).  Apan ang 
doktrina nga nagapabilin diha sa mga panid sa Bibliya maoy 
diyutay og bili ngadto sa magtotoo.  Ang Balaang Espiritu 
nagalihok lamang uban sa doktrina nga nagpuyo diha sa kalag 
sa pagtuman sa plano sa Dios diha sa kinabuhi sa magtotoo.  
Hangtod ang magtotoo maoy napuno uban sa Balaang Espiritu 
ug nag-abante diha sa iyang pagsabut ug paggamit sa doktrina, 
siya makulangan sa hustong pangpadasig, kalig-on, ug gahum.  
Ang magtotoo makahigugma ug makasilbi sa iyang Ginoo 
lamang kutub nga siya nagametabolismo sa Pulong sa Dios 
(Jeremiah 15:16).
 Ang mga kapakyasan sa mga disipulo maoy tanan adunay 
kalambigitan sa usa ka kakulang sa doktrina diha sa ilang 
mga kalag (Mateo 17:15-20).  Usa ka adlaw bisan pa ang 
ilang hinatag-sa-Dios nga awtoridad labaw sa mga demonyo 
nangapakyas.  Sila napakyas sa masulub-on diha sa ilang 
pagsulay aron mopalingkawas sa usa ka “buang” sa iyang 
demonyong-minugna nga sakit sa kaisipan.  Si Jesu-Kristo 
Mismo ang mipahaw-as sa daotang espiritu (Mateo 17:18).
 Ang mga disipulo maoy nahingangha gayud.  Unsa man ang 
nahitabo ngadto sa gahum nga sila gihatagan?  Sila nangutana 
ni Jesus sa pribado, “Ngano man nga kami dili makapapahawa 
niini?” (Mateo 17:19).  Ang tubag maoy usa ka pagbadlong sa 
ilang pagkaignorante ug pagkawalay-pagtoo.

Ug Siya miingon ngadto kanila, “Tungud sa 
pagkadiyutay sa inyong pagtoo [paggamit sa 
doktrina]; kay sa pagkatinuud Ako nagsulti ngadto 
kaninyo, kon kamo adunay pagtoo sama sa usa 
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ka liso sa mostasa, kamo makasulti ngadto niini 
nga bukid, ‘Sibog gikan dinhi paingon didto,’ ug 
kini mosibog; ug walay imposible kaninyo.” (Mateo 
17:20).70

Ang gahum sa Dios wala napakyas; ang mga disipulo napak-
yas.  Sila napakyas sa paggamit sa gahum nga anaa ngadto 
kanila.  Sila miduda sa omnipotence sa Ginoo.
 Ang matag magtotoo adunay kalagmitan sa pagtuali sa 
kalibutan.  Unsaon?  Pinaagi sa pagpahawa og mga demonyo?  
Sa pagkatinuud dili!  Ang tinuud nga mga kadaugan batok sa 
kaaway maoy madaog dili pinaagi sa mga tilimad-on, mga 
katingalahan, ug mga milagro apan pinaagi sa gahum sa 
doktrina sa Bibliya diha sa kalag.

Pinaagi sa Apostoles

 Atol sa panapos nga mga adlaw sa Kapanahonan sa Israel, 
ang mga disipulo sa Ginoo mialagad halos lamang ngadto sa 
mga dimagtotoo sa Israel.  Unya, diha sa Adlaw sa Pentekostes, 
ang pag-abut sa Balaang Espiritu misugod sa usa ka bag-
ong dispensasyon—ang Kapanahonan sa Simbahan.  Sukad 
niadtong adlawa ang espirituhanong mga gasa sa labawng-
kamandoan gihatag pinaagi sa Dios nga Balaang Espiritu ngad-
to sa mga myembro sa harianong pamilya sa Dios (1 Mga Taga-
Corinto 12:4-11).  Pipila niini nga mga gasa maoy lumalabay (1 
Mga Taga-Corinto 12:8-10); ang uban maoy permanente (Mga 
Taga-Efeso 4:8, 11b).  Usa sa lumalabay nga mga gasa niining 
bag-ong dispensasyon mao kanang sa apostol, nga milakip sa 

70. Ang Mateo 17:21, nga nagasaysay “Apan kini nga matang [sa demonyo] dili mogawas 
gawas kon pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa,” maoy wala nasulud diha sa labing karaan 
ug labing maayo nga mga manuskrito ug maoy dili kabahin sa orihinal nga teksto.  Bruce 
M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament (New York: United Bible 
Societies, 1975), 43.
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abilidad aron mohimo og mga milagro (Mga Taga-Efeso 4:11a).

Ang mga tilimad-on sa usa ka tinuud nga apostol 
maoy gihimo taliwala kaninyo uban sa tanang 
paglahutay, pinaagi sa mga tilimad-on ug mga 
katingalahan ug mga milagro.  (2 Mga Taga-Corinto 
12:12)  

 Ang apostolikong panahon maoy gipahimug-at pinaagi sa 
pagbuhat og mga milagro.  Apan ang talagsaong pagkadili-
madutlan sa apostoles sa mga pinaakan sa makamandag nga 
mga insekto ug mga serpente sa katapusan naundang (Lukas 
10:19).  Samtang ang mapasundayagong mga gasa maoy 
gigamit pa, sila maoy wala gayud gihimo isip usa ka tumong di-
ha sa ilang-kaugalingon, apan hinoon isip usa ka mga pamaagi 
ngadto sa usa ka tumong—nagpanghimatuud sa mensahe sa 
Ebanghelyo diha sa panahon sa wala pa ang nahasulat nga 
kanon sa Kasulatan maoy nakompleto. “Mga tilimad-on ug mga 
katingalahan ug mga milagro” mao ang opisyal nga divine nga 
timbre sa pagtugot para sa apostoles nga nagpaila sa wadiha 
nga Hari sa mga hari.  Ang mga milagro mitukod og usa ka 
plataporma para sa pagpahayag sa Ebanghelyo ug mipakita 
sa grasya sa Dios bisan sa wala pa kini maoy gipadayag.  Kini 
nga mga milagro natapos diha sa pagkahuman sa kanon sa 
Kasulatan A.D. 96 ug ang kamatayon sa katapusang apostol, 
Juan.
 Ang mga panalangin sa kaluwasan nagpatigbabaw sa 
lumalabay nga pagpagaan sa pag-antos dinhi sa panahon.  
Ang kaluwasan nagasiguro sa waykatapusang kabulahanan; 
ang pag-ayo nagadala lamang og lumalabay nga kabulaha-
nan.  Ang takna nga gigugol dinhi sa kalibutan maoy apan usa 
ka tulo sa baldi og itandi ngadto sa eternidad.

“Siya kinsa nagatoo diha sa Anak adunay 
waykatapusang kinabuhi; apan siya kinsa wala 
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nagatuman sa Anak dili makakita og kinabuhi, apan 
ang kaligutgut sa Dios nagapabilin diha kaniya.” 
(Juan 3:36)

  
 Ang apostoles maoy gigukod sa mausisahon ug usahay 
mapahimuslanon nga publiko nga nagpangita aron maayo.  
Walay usa ang gitalikdan.

Ug diha sa mga kamut sa apostoles daghang 
mga tilimad-on ug mga katingalahan maoy 
nagpanghitabo taliwala sa katawhan . . . sa 
ingon nga kadako nga sila bisan pa midala sa 
masakiton gawas didto sa mga dalan . . . nagdala 
og katawhan kinsa maoy masakiton o nag-antos 
pinaagi sa mahugaw nga mga espiritu; ug silang 
tanan nangaayo.  (Mga Buhat 5:12a, 15a, 16b) 

Matag adlaw ang masakiton, ang piang, ang buta, ang buang, 
ug ang hinuptan og demonyo maoy sa hingpit nahibalik ngadto 
sa kalagsik sa kalawasan ug kabuut sa hunahuna.  Wala niining 
mga katingalahan ang nahitabo tungud kay tanan niining 
katawhan angayan nga ayohon o tungud kay sila mihuput og 
usa ka dimabangbang nga pagtoo diha sa gahum sa apostoles.  
Kini nga mga milagro maoy mga pagpakita sa grasya, gahum, 
ug gugma sa Dios.  Isip usa ka resulta, daghan ang midawat 
ni Jesu-Kristo isip ilang Manluluwas (Mga Buhat 5:14), dako 
ang kakugang sa tagbiya sa tinoohan nga parianong herarkiya 
(Mga Buhat 5:17).
 Unsa ka binali kanang maong tinuud nga kamanggiloy-on 
og wala mipukaw sa unibersal nga pagdayeg para sa Dios ug 
pagtahod para sa apostoles, ilabina gikan sa relihiyosong mga 
pangulo didto sa nasod sa Israel.  Hinoon, kini nga mga pang-
ayo mipukaw og pangabubho ug kabingkilan, una sa tanan 

 Paggahum sa Demonyo 103



gikan sa kaugalingong-matarong nga mga Sadducee.71 Alang 
kanila, ang mga demonyo, mga milagro, langit, ug impiyerno 
maoy mga tootoo lamang aron ibaliwala o kataw-an.  Apan ania 
maoy usa ka butang nga sila dili makasupak; ang apostoles 
maoy dili mga butbuton o mga salamangkero.  Ang awtoridad sa 
apostoles maoy labing dayag aron ikalimud.  Sa sangputanan 
ang mga Sadducee “maoy napuno sa pangabubho” (Mga Buhat 
5:17).
 Gipadunut pinaagi sa panghunahuna nga sala sa 
pangabubho, kining makikalibutanong mga rasyonalista 
nangahimong dimakatarunganon.  Diha sa ilang pagsupak 
ngadto sa nag-unang Simbahan sila misikup, miabuso, ug 
mipriso sa apostoles sa dimakatarunganon (Mga Buhat 5:18).  
Sila mibaliwala sa Balaod ni Moses nga sila mitahod kaayo.  
Walay sama ka matinguhaog daotan kay sa kaugalingong-
matarong nga legalismo nga nabutaan sa kamatuuran.  Walay 
sama ka dimakatarunganon kay sa katarungang gilubag pina-
agi sa kasina o pagdumut.  Ang legalismo sa kanunay nagaataki 
sa grasya, apan ang grasya sa kanunay nagamadaugon.  
Ang apostoles maoy gipalingkawas pinaagi sa usa ka anghel 
niadto mismong gabhiona (Mga Buhat 5:19) ug mipadayon sa 
pagsabwag og doktrina sa Jerusalem (Mga Buhat 5:28).
 Samtang ang apostolikong panahon milambo, ang Dios 
mitudlo ni Pablo isip apostol ngadto sa mga Hentil (Mga Taga-
Roma 11:13; Mga Taga-Galacia 2:8-9).  Diha sa ikaduhang 
misyonaryong panaw ni Pablo, siya ug ang iyang kauban si 
Silas (Mga Buhat 15:37-40) nakakita sa mga pultahan sa 
Europe nga abli ngadto sa Ebanghelyo.  Ang unang duha ka 
mga nakabig didto sa Macedonia mao ang mga babaye: ang 
usa gihinganlan og Lydia, usa ka makugihong negosyanteng-
babaye kinsa mibaligya sa mahalong pula kaayo ug pulang-

71. Kining aduhan nga mga aristokrata mao ang relihiyosong mga rasyonalista kinsa 
misalikway sa dimakitang gahum.  Sila wala mitoo diha sa pagkaanaa sa mga anghel o 
pagkabanhaw ngadto sa usa ka umaabot nga kinabuhi (Mga Buhat 23:8).
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lagumon nga mga pangtina (Mga Buhat 16:14-15); ug ang lain, 
usa ka Griyego nga ulipong babaye kinsa maoy hinuptan og 
demonyo.

Ug kini nahitabo nga samtang kami maoy 
nagpadulong ngadto sa lugar sa ampoanan, usa 
ka pihong ulipong-babaye nga adunay [echo] usa 
ka espiritu sa panagna ang mitagbo kanamo, kin-
sa maoy nagdala sa iyang mga agalon og daghang 
ganansiya pinaagi sa paghimalad [manteuomai].  
Nagsunudsunud ni Pablo ug kanamo, siya 
mipadayon og pagsinggit, nag-ingon, “Kining mga 
tawhana maoy mga ulipon sa Labing Hataas nga 
Dios, kinsa maoy nagproklamar ngadto kaninyo 
sa paagi sa kaluwasan.” Ug siya mipadayon 
paghimo niini sulud sa daghang mga adlaw.  Apan 
si Pablo maoy sa hilabihang gisamokan, ug milingi 
ug miingon ngadto sa espiritu, “Ako nagmando 
kanimo diha sa ngalan ni Jesu-Kristo sa paggawas 
kaniya!” Ug kini migawas dihadiha mismo.  (Mga 
Buhat 16:16-18)

 Ang Griyegong gramatika nagasugyot og paglabay sa 
panahon tali sa pagkakabig ni Lydia ug ang panagtabo uban sa 
Griyego nga ulipong babaye.  Si Pablo ug iyang mga kaubanan 
maoy naglakaw agi sa Philippi aron motambong og usa ka 
Hudiyong pag-ampo nga serbisyo, sa tataw diha sa usa ka 
Adlaw nga Igpapahulay.  Tungud kay walay mga sinagoga sa 
Philippi, ang pag-ampo nga panagtigum maoy gihimo sa Suba 
sa Gaggitas, kapin kun kulang usa ka milya lapas sa siyudad.
 Ang salikwaut nga panagtagbo nahitabo sa usa ka dapit tali 
sa lugar sa pag-ampo ug sa dakong giarkohan nga ganghaan 
didto sa kasadpang bahin sa Philippi.  Ang hitabo maoy giasoy 
pag-usab diha sa pamulong, “usa ka pihong ulipong-babaye 
nga adunay [echo] usa ka espiritu sa panagna ang mitagbo 
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kanamo.” Ang present active participle sa punglihok nga echo 
mahimong ipahayag og “gigamhan” apan sa literal nagapasabut 
og “sa pag-angkon ug sa paghuput.” Kining batan-on nga 
babayeng medyum kanunay nga nag-angkon ug naghuput og 
usa ka (pneuma puthonos), usa ka “espiritu sa panagna.”
 Kinsa kining pneuma puthonos?  Katumbas ngadto sa 
engastrimuthos nga demonyo, siya maoy usa ka tigpatingog.  
Sa orihinal ang pulong puthon, mas nailhan nato isip “baksan,” 
mipasabut ngadto sa mitolohiyanhong bitin nga sa makausa 
mibantay sa orakulo didto sa Delphi.  Sa dihang ang diyosdiyos 
nga si Apollo mipatay ni Baksan, ang orakulo nahimong labaw sa 
ubang alampoanan ni Apollo.  Dinhi ang babayeng manalagna 
si Pythia, gihinganlan sumala sa nagpuyong demonyo kinsa 
mikontrol sa iyang paningog, mipropesiya diha sa usa ka 
naghingaping pagbati nga lamat kasagaran diha sa paganong 
mga propeta.

Sa dihang ang propeta nagasulti siya maoy dili ang 
iyang-kaugalingon.  Siya gihimo diha ug giusab 
diha sa usa ka paagi nga usahay makalilisang 
sa panan-aw ug makaluya ngadto sa iyang-
kaugalingon.  Siya maoy gigamhan pinaagi sa 
diyosdiyos [demonyo] ug nahimo pagkakaron og 
bugtong usa ka tigpamaba para sa paglitok sa 
divine nga tingog [demonyo].  Ang Taga-Pythia 
nga babayeng manalagna ni Apollo maoy niini nga 
matang.  Siya maoy usa ka tinuud nga matagnaon, 
naghatag og tingog diha sa usa ka estado sa 
paggahum.72            

 
 Ang mao ra nga taga-pythia-nga-klaseng demonyo nga 
migahum sa Griyego nga ulipong babaye nagpahimo kaniya 

72. Guthrie, The Greeks and Their Gods, 199.  Ang editoryal nga mga komentaryo gidugang 
sulud sa mga sangga.
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aron motagna sa umaabot nga may usa ka pagkatukma.  Usa 
ka mangingilad nga sindikato didto sa Philippi ang nanag-iya 
sa babaye kinsa mikita og usa ka maganansiyahong kinitaan 
para sa iyang mga agalon.  Apan, ang ilang makaadunahan 
nga panikas sa pagpanagna maoy hapit na matapos.
 Ang Griyegong punglihok manteuomai nagapasabut og 
“sa paglitok og mga orakulo, sa pagdivine.” Kini nga pulong 
nagahulagway sa sama-sa-lamat nga estado sa ulipong babaye 
nga pinaagi kaniya ang mga demonyo militok sa ilang mensahe.  
Ang iyang mga orakulo mahatungud ni Pablo, Silas, Timoteo, 
ug Lukas maoy tukma.  Ang upat maoy sa tinuud nagsangyaw 
sa paagi sa kaluwasan.  Unsa ang daw og talagsaon mao 
ang iyang adlaw-adlaw nga pahibalo sa ingon kaduul ngadto 
sa apostoles.  Ngano man ang demonyo nagmantala sa 
apostolikong presensiya ug sa pagluwas sa mga kalag?  
 Si Satanas ug ang iyang mga demonyo maoy naggamit sa 
prinsipyo: Kon ikaw dili makabuntog kanila, tipon kanila!  Si 
Satanas dili makapugong sa pag-abante sa Ebanghelyo, apan 
siya makasumpo sa iyang mga mensahero.  Siya makatanyag 
ni Pablo og usa ka pagkompromiso nga panagkombuya.  
Ang iyang mga demonyo makapangabaga ni Pablo diha sa 
Philippi.  Ang demonyo nga nagkontrolar sa babaye midahum 
sa pagpahiluna og usa ka panag-abin uban ni Pablo pinaagi sa 
pagpakita og suporta sa iyang pangwali sa ebanghelyo.
 Para ni Pablo nga modawat sa dason ug tabang ni Satanas, 
siya makadumili nga “ang ebanghelyo … mao ang gahum sa 
Dios para sa kaluwasan” (Mga Taga-Roma 1:16).  Para ni Pablo 
ang maong usa ka panag-abin maoy dimadawat.  “Gisamokan,” 
si Pablo mitapos sa malansisong buhat pinaagi og pagmando 
sa demonyo sa pagbiya sa babaye.  Pinaagi niini nga mando si 
Pablo mipakita sa waykinutubang omnipotence sa Dios ilabina 
diha sa kalainan ngadto sa limitadong yawan-ong gahum.
 Walay dungang-kaanaa uban sa yawa.  Si Jesu-Kristo Mismo 
mipahilum sa mga demonyo kinsa misaksi sa Iyang kailhanan 
(Markos 3:11-12).  Ang plano sa Dios wala nagatawag para sa 
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ni nagaawhag og pagbulig gikan sa kaaway, si Satanas.  Si 
Pablo misunud sa paninugdan nga ang Ginoo mipahimutang, 
ug labi na ang matag magtotoo.  Usa sa labing maigmat nga 
mga ataki sa yawa diha sa anghelanong away mao ang iyang 
panabang.  Kini kita kinahanglang magdumili.  Usa ka prinsipyo 
ang nagatumaw gikan niini nga yugto sa Kasulatan: Ayaw 
gayud og dawat sa usa ka pagdason para sa Ebanghelyo gikan 
sa mga kaaway sa krus.
 Ang misyon ni Pablo dili mao ang paglingkawas sa kataw-
han gikan sa paggahum sa demonyo, apan sa pagproklamar 
sa Ebanghelyo.  Sa ingon usab, ang misyon sa magtotoo karon 
dili mao ang paglingkawas sa katawhan gikan sa paggahum sa 
demonyo.  Kon ang pagpahawa sa mga demonyo maoy usa ka 
prayoridad, si Pablo wala unta nakatugot niining bayhana sa 
pagpabiling gigamhan sulud sa “daghang mga adlaw.” Daghan 
kaayong mga Kristohanon karon maoy nalinga sa pagpangita 
og hinuptan-og-demonyo nga katawhan ug pag-eksorsismo sa 
mga demonyo.  Sila nahimong natugaw gikan sa bibliyanhong 
sugo para sa espirituhanong pagtubo ug gikan sa responsibilidad 
sa pagwali sa ebanghelyo.  Walay bibliyanhong sugo ang anaa 
para sa eksorsismo o pagpahawa sa mga demonyo.
 Waygahum batok sa mando nga si Pablo mihatag diha 
sa ngalan sa Ginoo, ang demonyo mibiya ug ang batang 
babaye maoy diha dayon gilingkawas gikan sa nagpuyo nga 
presensiya.  Kini misugyot og pagkapakyas taliwala sa mga 
kasundalohan ni Satanas ug kasuko taliwala sa mga tikasan 
kansang maganansiyahong bitik maoy naguba.
 Bisan pa og ang satanasnong duso sa pagpahilayo ni 
Pablo gawas sa Europe nasumpo, ang yawa dili gayud 
nagahural.  Siya sa daling mibalhin gikan sa usa ka palisiya 
sa panag-abin ngadto sa usa ka palisiya sa panagbatok.  Si 
Satanas mihimo sa tinagong paagi sa paggamit og gerilyang 
pakiggubat.  Tungud kay si Pablo mipili nga mosalikway sa 
tanyag ni Satanas sa pagkompromiso, siya karon makasinati 
og mapintas nga pagsupak gikan sa kagamhanan (Mga Buhat 
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16:19-24).  Si Satanas migamit sa hukmanan nga sistema sa 
usa ka Romanhong kolonya, Philippi, sa pagtuis sa hustisya. 
 Ang mapanimaslong mga tag-iya sa batang babaye midala 
og mga pasangil sa pagtugaw sa kalinaw batok ni Pablo ug Silas.  
Wamahibalo nga sila maoy Romanhong mga lungsuranon, ang 
hepe sa mga mahistrado sa Philippi nakalapas sa Romanhong 
balaod pinaagi sa pagpahamtang kanila og mapintas nga latigo 
ug gibalhog.
 Ang Dios nagagamit sa mga kalisud sa tawo sa paghimaya 
sa Iyang-kaugalingon.  Kadtong gabhiona ang Dios sa 
kahibulungang mipahimo sama sa usa ka makusog nga linog 
nga ang pundasyon sa prisohan maoy natay-og, tanang mga 
pultahan sa prisohan nangaabli, ug ang matag-usa nga mga 
kadena nangatangtang.  Naghunahuna nga ang mga binilanggo 
nakabuhi ug nakahibalo nga siya maoy responsable para 
kanila, ang tagbilanggo milaraw og paghikog.  Ang sa untup nga 
panahon nga pagpakgang ni Pablo misangkap og kahigayonan 
sa pagtanyag sa Ebanghelyo ngadto sa tagbilanggo ug sa 
iyang pamilya kinsa maoy naluwas niadtong gabhiona (Mga 
Buhat 16:25-39).  Ang divine nga pagpalingkawas ni Pablo ug 
Silas, ang pagkakabig sa Taga-Philippi nga tagbilanggo ug sa 
iyang pamilya, ug ang sunud nga pagkakaplag nga ang mga 
mahistrado supak sa balaod nga midagmal sa Romanhong 
mga lungsuranon mipamatuud nga “masdako mao Siya nga 
maoy anaa kanimo kay sa siya kinsa maoy anaa sa kalibutan” 
(1 Juan 4:4).

ANG LINGLA SA EKSORSISMO

 Isip Dios, si Jesu-Kristo nagpapahawa og mga demonyo pi-
naagi sa divine nga gahum.  Diha sa kahimtang sa mga disi-
pulo ug apostoles si Jesus mihatag niining divine nga gahum 
lamang atol sa mapatun-anong katuigan sa Kapanahonan sa 
Simbahan para sa katuyoan sa pagpamatuud sa mensahe sa 
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Ebanghelyo.  Ang ilang talagsaong abilidad sa pagpapahawa 
og mga demonyo maoy minarkahang kalainan ngadto sa prak-
tis nga kasagaran diha sa mga eksorsista niadtong panahona 
ug pagkakaron.    

Ug sa dihang ang kagabhion miabut [human sa 
pag-ayo sa ugangang-babaye ni Pedro], sila 
midala ngadto Kaniya [Jesus] sa daghan kinsa 
maoy hinuptan-og-demonyo; ug Siya mipapahawa 
[ekballo] sa mga espiritu pinaagi sa usa ka pulong, 
ug miayo [pinaagi sa pagtangtang sa demonyo 
kinsa ang mipahimo sa balatian] sa tanan kinsa 
maoy masakiton.  (Mateo 8:16) 

 Supak ngadto sa unsay mahimong mapaabot, ang Gri-
yegong punglihok para sa “pagpahawa” mao ang ekballo, dili 
(exorkizo), nga naggumikan ang English nga pungan “eksor-

“Sa Pagpahawa” og mga 
Demonyo

“Sa Pag-eksorsismo” og mga 
Demonyo

Gasa nga gitugyan pinaagi 
sa Dios; gitugot lamang 
atol sa Inkarnasyon ug sa 
apostolikong panahon sa 
Kapanahonan sa Simbahan

Pagano nga relihiyosong 
praktis; wala gayud gitugot 
sa Dios diha sa bisan unsang 
dispensasyon

Gihimo lamang ni Jesu-Kristo 
ug sa mga disipulo

Usa ka ditinuud nga praktis 
gihimo pinaagi sa mga 
magtotoo ug relihiyosong mga 
dimagtotoo

Usa ka dihadiha nga pagbiya 
sa mga demonyo diha sa 
pagmando

Usa ka proseso nga nagalakip 
og rituwal

Bibliyanhon Dibibliyanhon 
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sista.” Ang punglihok nga exorkizo maoy wala gayud gigamit 
diha sa Bag-ong Testamento sa paghulagway og pagtangtang 
sa usa ka demonyo.  Apan, ang pungan (exorkistes), “eksor-
sista,” ug ang iyang kaamgid nga punglihok (horkizo), “sa pag-
sumbong nga ilalum sa panumpa, pangaliya, pangamuyo,” 
maoy gigamit sa relihiyosong mga praktikante kinsa misulay 
sa pagpagawas og mga demonyo pinaagi sa paglitok og mis-
teryosong mga yamyam (Mga Buhat 19:13).  Ang eksorsismo, 
tungud niini, maoy usa ka paganong rituwal nga gimugna sa 
pagpahawa og mga demonyo pinaagi sa relihiyosong mga 
panumpa.  Ekballo maoy gigamit sa katibuk-an sa tanang bahin 
sa Bag-ong Testamento sa dihang si Jesus o ang mga disipulo 
mipahawa sa mga demonyo.  Si Jesus mipapahawa og mga 
demonyo; Siya wala gayud mieksorsismo og usa ka demonyo. 

Ug ang Dios maoy naghimo og talagsaong mga 
milagro pinaagi sa mga kamut ni Pablo, aron nga 
ang mga panyo o mga tapis nga gidala gani gikan 
sa iyang lawas ngadto sa masakiton, ug ang mga 
balatian mibiya kanila ug ang daotang mga espiritu 
migawas.  (Mga Buhat 19:11-12) 

 
 Ang espesyal nga mga milagro nga gihimo pinaagi ni Pablo 
didto sa Ephesus mikuha og pagtagad sa usa ka pumapanaw 
nga panon sa waypagtoong Hudiyo nga mga eksorsista (Mga 
Buhat 19:13-16).  Nadani pinaagi sa mga milagro ni Pablo, 
sila mikat-on sa iyang mga paagi sa kamabinantayon, apan 
napakyas sa pagsabut nga kini mao ang Dios “naghimo sa 
talagsaong mga milagro pinaagi sa mga kamut ni Pablo.” Ang 
pagkahanas diha sa praktis sa salamangka ug paglingla, sila 
nakakita nga walay pagtikas o palipat sa kamut diha sa mga 
milagro nga sila miusisa.  Unsa ang sekretong pormula nga 
si Pablo migamit sa pagkab-ot sa imposible sa makanunayon 
kaayo?  Ang gahum ba nagpuyo diha sa iyang mga panyo 
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ug mga tapis nga miayo sa masakiton ug mitangtang sa mga 
demonyo (Mga Buhat 19:11-12)?  Ang duha sa mga kaluya ug 
mga demonyo daw og molikay gikan sa pagdapat uban niining 
mga panapton.
 Sa dihang sa katapusan kining mga tikasan mitoo nga sila 
nakakaplag sa ‘sekreto’ ni Pablo, sila midugang og usa ka 
espesyal nga yamyam.

Apan usab pipila sa Hudiyong mga eksorsista 
[exorkistes], kinsa miadto gikan sa usa ka lugar 
paingon sa laing lugar, misulay sa paghingalan 
ngadtong kinsa adunay daotang mga espiritu 
sa ngalan ni Ginoong Jesus, nag-ingon, “Ako 
nangaliya [horkizo] kanimo pinaagi ni Jesus kang 
kinsa si Pablo nagawali.” (Mga Buhat 19:13)     

Kining mahimo-nga mga eksorsista midahum nga ang kalam-
pusan diha sa pagpahawa og mga demonyo misalig diha sa 
usa ka mahanas nga kanta imbis nga sa divine nga gahum 
nga gitugyan diha sa apostoles.  Nagdahum nga ang ngalang 
“Jesus” midala og mahikanhon nga gahum, sila misundog ni 
Pablo ug misangpit sa ngalan sa Ginoo diha kang kinsa sila 
wala mitoo.

Ug pito ka mga anak nga lalaki sa usa ka Sceva, 
usa ka [relihiyoso kaayo apan diluwas] Hudiyong 
pangulong pari, maoy nagbuhat niini.  (Mga Buhat 
19:14)

 Ang nagapadayong pagsalikway sa Ebanghelyo diha sa 
panimalay ni Sceva mipahimo sa pagsulud sa demonismo.  Ang 
pito ka mga anak nga lalaki ni Sceva nahimong propesyonal 
nga mga mamamarang ug mibiyahe paingon sa Ephesus, 
salawayon tungud sa demonismo (Mga Buhat 19:18-19).  
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Pinaagi sa pagdugang niining labing bag-o nga madyik nga 
pormula ngadto sa ilang talaan, sila milaum sa pag-angkon og 
kabantog, bahandi, ug pagkab-ot sa pagkatinahod.  Ang Dios 
adunay usa ka katingalahang katistis; ilalum sa direksiyon sa 
Dios nga Balaang Espiritu, si Lukas nagatala og unsay nahitabo 
sa dihang kining mga eksorsista misundog sa kang Pablo nga 
pagpahawa og mga demonyo.  Sila maoy nakurat pinaagi sa usa 
ka bugalbugal nga tubag gikan sa “daotang espiritu,” gisundan 
pinaagi sa usa ka pisikal nga ataki gikan sa mismong demonyo 
nga sila misulay sa pagpahawa gikan sa iyang biktima.

Ug ang daotang espiritu mitubag ug miingon ngad-
to kanila, “Ako nakaila ni Jesus, ug ako nahibalo 
mahatungud ni Pablo, apan kinsa kamo?” (Mga 
Buhat 19:15)   

 Ang pulingan nga “kamo” maoy diha sa pinabundak 
nga posisyon ug kinahanglang pagahubaron og, “Kamo, 
kinsa kamo?” Kini nga pangutana gikan sa demonyo tingali 
nakapakugang sa pito ka propesyonal nga mga mamamarang.  
Sila nahimong usa ka kataw-anan atubangan sa tanan nilang 
mga tumatan-aw.  Unya kadaot maoy nadugang ngadto sa 
insulto:

Ug ang tawo, sa kang kinsa mao ang daotang 
espiritu, milukso ngadto kanila ug mibuntog tanan 
kanila ug mipildi kanila, nga sila milupad gawas 
niadtong balaya nga hubo ug samaran.  (Mga 
Buhat 19:16)   

 Sa kalit lang, ang hinuptan-og-demonyo nga tawo mipungko 
ug uban ang labaw sa kinaiyahang kusog milukso diha sa pito 
ka mga igsoong-lalaki.  Siya miwataswatas sa ilang mga sinina 
ug mikawras sa ilang unud uban ang kamangtas sa usa ka 
nakulong nga tigre.  Samaran ug naulawan, ang mga anak 
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nga lalaki ni Sceva sa paspas mipalayo gikan sa Ephesus 
og nakakat-on sa dili gayud pagpahimulus sa ngalan ni Jesu-
Kristo.  Ang gahum labaw sa mga demonyo nagapuyo wala 
diha sa madyik nga mga yamyam o mga panapton, apan anaa 
sa omnipotence sa Dios.
 Diha sa umaabot ang matag tuhod magyukbo ug matag 
dila magsugid nga si Jesu-Kristo mao ang Ginoo; unya ang 
Iyang ngalan sa tinuud sa malukpanong pagasimbahon (Mga 
Taga-Filipos 2:9-11).  Sa pagkakaron, ang pagsangpit sa Iyang 
balaang ngalan para sa katuyoan sa pagpagula og demonyo 
maoy limitado lamang sa kadtong mga magtotoo kinsa adunay 
hinatag-sa-Dios nga awtoridad—kining mosunud, ang mga 
disipulo ug apostoles niadtong unang-siglo sa mga Kayutaang 
Kristiyanos.
 Ang balita sa makakugang nga kaulawan niining pito ka 
mga mga tikasan mibiyahe sama sa kilat nga miagi sa Efe-
so.  Ang mga dimagtotoo maoy naluwas ug tootoohon nga mga 
magtotoo ubus sa lumay sa nagkalainlaing mga medyum, mga 
mamamarang, mga salamangkero, ug mga tigtagna agi sa pa-
tay nahigmata ngadto sa kamatuuran: Tanan nga ang magtotoo 
nagakinahanglan human sa kaluwasan mao ang doktrina sa 
Bibliya.  Kining madramahon nga yugto midala sa katinuuran 
nga ang espirituwalidad maoy gihimo lamang sa Dios nga Ba-
laang Espiritu.  Sila dihadiha misugod og paghingalan sa ilang 
mga sala (1 Juan 1:9) sa pagbawi sa pagpuno sa Balaang Es-
piritu.73 Mga anting-anting, mga habak, ug laing mga butang sa 
madyik nga arte, uban sa mga libro nga nagsulud sa mistikong 
mga pormula ug mga yamyam maoy gisunog diha sa usa ka 
dako kaayong daub.  Ang usa ka tinuud nga espirituhanong ka-
bag-ohan misugod didto sa Ephesus nga miresulta diha sa usa 
ka labing adunay impluwensiya nga kasimbahanan sa unang 
siglo.  Ang kamatuuran sa doktrina sa Bibliya mipalingkawas 

73. Thieme, Rebound and Keep Moving!
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niini nga siyudad gikan sa malimbungong impluwensiya sa 
demonyong-gidasig nga mga manghihimalad.

Ug kini nahimong nahibaloan sa tanan, pulos sa 
mga Hudiyo ug mga Griyego, kinsa nanimuyo 
didto sa Ephesus; ug kahadlok [pagtahod] ang 
miasdang kanilang tanan ug ang ngalan ni Ginoong 
Jesus maoy gipakadak-an.  Daghan usab kadtong 
kinsa mitoo ang nangabot, nagsugid ug nagtug-an 
sa ilang mga praktis.  Ug daghan sa kadtong kinsa 
mipraktis og madyik midala sa ilang mga libro sa 
dungan ug misugod sa pagsunog kanila diha sa 
panan-aw sa tanan; ug sila mikwenta sa presyo 
kanila ug nasayran kini nga singkwenta ka libo ka 
mga piraso sa pilak.  (Mga Buhat 19:17-19)   

 Ang ditinuud nga praktis sa eksorsismo sa pulos mga 
magtotoo ug relihiyosong mga dimagtotoo nagpadayon pa.  Ang 
mga magtotoo nga nasikup niini nga bitik maoy kahimanan sa 
impluwensiya sa demonyo.  Ang relihiyosong mga dimagtotoo 
maggamit sa eksorsismo isip usa ka supak sa tinoohang 
tilimad-on sa divine nga pabor.  Hinoon, si Jesu-Kristo mitagna 
nga ang mga eksorsista walay kabahin uban Kaniya.

“Daghan ang mag-ingon Kanako nianang adlawa 
[ang Dako nga Puting Trono sa Paghukum], 
‘Ginoo, Ginoo, kami ba wala mitagna diha sa 
Imong ngalan, ug sa Imong ngalan mipahawa og 
mga demonyo, ug sa Imong ngalan mihimo sa 
daghang mga milagro?’ Ug unya Ako magpadayag 
ngadto kanila, ‘Ako wala gayud nakaila kaninyo; 
PALAYO GIKAN KANAKO, KAMO KINSA NAGPRAKTIS 
OG PAGKAWAYBALAOD.’’’ (Mateo 7:22-23)

 Si Judas Iscariot mibuhat og mga milagro ug mipahawa 
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og mga demonyo (Mateo 10:2-8) ug namatay nga usa ka 
dimagtotoo (Juan 13:2, 11).  Walay usa gayud ang naluwas 
pinaagi sa mga buhat (Pinadayag 20:12, 15; cf. Titus 3:5).  
Ang grasya nagasalikway sa tanang tawhanong paningkamot 
(Mga Taga-Efeso 2:8-9).  Ang katawhan kinahanglang adunay 
Ebanghelyong kasayuran diha hain sa paghimo og usa ka 
desisyon para o batok ni Jesu-Kristo (Mateo 7:24a).  Aron sa 
waykatapusang maluwas, ang usa nagkinahanglan lamang og 
pagtoo diha sa Manluluwas (Mga Buhat 16:31).  Ang eksorsismo 
maoy dili gayud usa ka timailhan sa kaluwasan o usa ka tilimad-
on og pagtugot sa Dios.
 Sukad sa pagkahuman sa kanon sa Kasulatan, ang gahum 
sa doktrina sa Bibliya sa hustong gibadbad ug sa makanuna-
yong gisabwag (Mga Hebreohanon 4:12) nagapugong sa 
demonyong kalihukan ngadto sa labing minos.  Ang doktrina 
sa Bibliya nagalig-on sa kalag sa magtotoo gikan sa sulud sa 
pagsugakod og demonyong paglisudlisud ug impluwensiya 
gikan sa gawas.  Dugang pa, ang pagtoo sa Ebanghelyo ni 
Jesu-Kristo nagapalingkawas sa dimagtotoo gikan sa bisan 
unsang demonyo kinsa nagagahum kaniya.  Ang tanan kinsa 
maoy “gigamhan sa Dios” maoy sa waykatapusang siguro 
diha ni Kristo (Juan 10:28-29).  Busa, ang eksorsismo ug 
pagpalingkawas nga mga ministeryo maoy gawas sa linya sa 
plano sa Dios.  Ang makitang kalampusan sa kadtong kinsa 
naglambigit diha sa eksorsismo mahimong mapasangil bisan 
hain ngadto sa pagbulig ni Satanas, ngadto sa demonyong 
pagpakiglambigit, o ngadto sa usa ka dako kaayong limbong.  
Ayaw pailad sa maong lipatlipat.  Hinoon, himoa ang kahibalo 
ug paggamit sa doktrina nga imong kinatas-ang prayoridad.  
Ang Dios mipadako sa Iyang Pulong labaw sa Iyang ngalan 
(Mga Salmo 138:2).  Ang Iyang Pulong nagasangkap og tubag 
ngadto sa matag problema nga imoha ugaling matagboan, 
naglakip sa demonismo.
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Kapitulo Singko
____________________________________

DEPENSA BATOK SA MGA DEMONYO

ANG MATAG MAGTOTOO MAOY GIMANDOAN sa pagpabilin diha sa 
pagdepensa batok ni Satanas ug sa iyang mga demonyo. 

Isul-ub ang tibuuk kalasag sa Dios, nga ikaw 
makahimo sa pagbarog nga malig-on [depensa] 
batok sa mga bitik sa yawa.  (Mga Taga-Efeso 
6:11)

Diha sa dominyo sa espirituhanong gubat, sama diha sa militar 
nga away, ang mga sugo dili mahimong ditagdon.  Ang masulub-
ong militar nga katalagman sa Fetterman masaker didto sa 
Amerikanhong utlanan niadtong 1866 nagahulagway og unsay 
mahitabo ngadto sa magtotoo kinsa nagadumili pagtuman sa 
mando sa Dios ug nagadasdas batok ni Satanas.
 Diha sa ting-init niadtong tuiga, ang Ikaduhang Batalyon 
sa Ikanapulog-walong Impanteriya (2/18th) maoy gisugo sa 
pagpahimutang og usa ka linya sa mga kota nga manalipod sa 
mga tagsugod nga nagbiyahe subay sa Bozeman nga Dalan-
dalan didto sa Montana.  Ang Kotang Phil Kearney maoy natukod 
pinaagi ni Koronel Henry B. Carrington didto sa simangan sa 
Piney Creek.  Wahisayri ngadto sa Kasundalohang punoang-
buhatan, ang gibantog nga Sioux nga hepe sa gubat si Red 
Cloud miporma og usa ka panag-abin sa kapin kun kulang 



napulog-lima ka gatos ngadto sa duha ka libo nga Sioux, 
Cheyenne, ug Arapaho nga mga manggugubat sa pagpalayas 
og kasundalohan gikan sa Powder River nga rehiyon.  Tungud 
kay ang misyon sa Koronel maoy mapanalipdanon, siya maoy 
wala gahini og kasangkapan o mga tawo sa pagpahiluna og 
usa ka pagsulong nga kampanya batok sa Sioux.
 Ang mga Indiyan walay tinguha sa pag-ataki sa maayo-
pagkatukod ug maayo-pagkapanalipod nga kota.  Ang ilang 
bugtong kahigayonan sa pagdaog mao ang pagdani sa mga 
tropa palayo gikan sa ilang mga depensa ug ngadto sa usa ka 
pakigsangka diha sa kapatagan.
 Niadtong kabuntagon sa 21 Disyembre, usa ka paon nga 
pundok ubus sa pagmando sa batan-ong Crazy Horse miataki 
sa usa ka pagpamutol og trosong pundok nga nagtrabaho latas 
sa bukid gikan sa kota.  Si Koronel Carrington unya miuyon 
ngadto sa pagbungat ni Kapitan William J. Fetterman sa 
pagluwas sa nagtrabaho.  Ang Koronel misugo ni Fetterman 
sa pagpuli ug pagpanalipod sa haligi, apan dili paggukod sa 
mga Indiyan.  Apan, si Fetterman maoy anaa sa arogante nga 
pagsupak ngadto sa mapanalipdanong istratehiya ni Carrington 
ug maoy sa dayag nga masukulon ngadto sa iyang awtoridad.  
Sa dihang siya mibiya sa kota, siya midumili pagtuman sa 
mga sugo sa Koronel pinaagi og pagmaniobra sa pag-ataki sa 
kaaway, wamahibalo nga siya maoy gilabwan og gidaghanon sa 
labing minos napulog-walo kontra usa.  Imbis sa pagpanalipod 
sa mamutolay og kahoy nga pundok, si Fetterman misulong 
ngadto sa usa ka pagbanhig.  Ang iyang tibuuk pamunoan 
maoy napuo.74 
 Sama ni Fetterman, ang mga magtotoo nag-atubang sa usa 
ka hawud nga kaaway, maliputon diha sa istratehiya ug naputus 
diha sa misteryo.  Sama ni Fetterman, ang mga magtotoo 

74. Robert M. Utley, Frontier Regulars: The United States Army and the Indian, 1866-1890 
(New York: Macmillan, 1973), 108-10.
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maoy gihatagan og misyon sa pagpanalipod batok ni Satanas, 
dili sa pag-ataki kaniya o sa iyang mga demonyo.  Intawon, 
daghang mga magtotoo nahulog ngadto sa susamang bitik ni 
Fetterman: sa kaignorante o sa kaarogante nga nagsalikway sa 
bibliyanhong mga sugo sa paglikay sa madasdasong lihok ba-
tok ni Satanas.  Sila nagsulong padulong ngadto sa katalagman.  
Bugtong pinaagi sa pagpabilin diha sa depensa ang magtotoo 
mahimong usa ka mananaog diha sa espirituhanong gubat.
 Isip mga magtotoo kita nag-atubang og tulo ka matinguha-
ong mga kaaway diha sa anghelanong away: ang kinaiyang 
makasasala, ang kalibutanong sistema, ug si Satanas.  Kita 
maggamit sa pag-asdang batok sa unang duha ka mga kaatbang 
pinaagi sa pagtubo diha sa grasya ug kahibalo ni Jesu-Kristo 
(2 Pedro 3:18) ug kita maoy gisugo sa “paghandum para sa 
lunsay nga gatas sa pulong, nga pinaagi niini ikaw mahimong 
motubo mahatungud sa kaluwasan” (1 Pedro 2:2b).

Kana, mahatungud sa imong kanhi nga matang 
sa kinabuhi, ikaw nagpadaplin sa karaang 
kaugalingon, nga maoy gipadunut diha sumala 
sa mga kaibog sa pagtikas, ug nga ikaw mabag-o 
diha sa espiritu sa imong hunahuna.  (Mga Taga-
Efeso 4:22-23)

Ang pagsamok sa karnalidad ug kalibutanong panghunahuna 
maoy gipildi pinaagi sa agresibong pagkat-on og doktrina sa 
Bibliya.  Ang pagpuno sa Balaang Espiritu nagasangkap og 
kusog para sa pag-angkon ug pagpabilin sa pag-asdang.  Ang 
nagresultang divine nga panglantaw nagatukod og usa ka 
baluwarte batok sa kalibutanong panghunahuna.
 Ang militar nga doktrina nagatino nga ang madasdason mao 
ang bugtong lihok pinaagi nga ang kadaugan maoy makab-ot; 
ang mapanalipdanong lihok nagalikay og kapildihan.  Pinaagi sa 
katangdian, ang madasdasong lihok mao ang bugtong paagi sa 

 Depensa batok sa mga Demonyo 119



pagdaog sa espirituhanong kadaugan; ang mapanalipdanong 
lihok mao ang bugtong paagi sa pagpugong og kapildihan 
pinaagi ni Satanas.  Ang misyon nga gihatag ngadto sa usa ka 
sundalo nagahukum kong siya nagapanalipod ba o nagaataki.  
Ang Kristohanong maggugubat maoy gisugo lamang sa 
pagpanalipod batok sa mga ataki sa yawa.
 Pinaagi og pag-ataki sa kinaiyang makasasala ug 
kalibutanong panghunahuna nga may doktrina sa Bibliya diha 
sa atong kalag, kita nagsukol og tentasyon, nagsalikway sa 
tawhanong panglantaw, ug nagsulbad sa mga problema.  Uban 
sa doktrina diha sa atong kalag, kita makapanalipod sa atong-
kaugalingon sa dihang si Satanas o ang iyang mga demonyo 
nag-ataki.  Busa, kita makahimo sa pagtindog sa atong 
baruganan ug “makasukol sa yawa.”

Apan Siya nagahatag og usa ka masdakong 
grasya [daghang grasya].  Busa kini nagaingon, 
“ANG DIOS MAOY SUPAK NGADTO SA MAPAHITAS-ON 
[nakiggubat batok sa arogante], APAN NAGAHATAG 
OG GRASYA NGADTO SA MAPAUBSANON.” Sugut 
tungud niini ngadto sa Dios.  Sukli [anthistemi] ang 
yawa ug siya mosibat gikan kanimo.  (Santiago 
4:6-7)

 “Ang arogante” nagalakip ni Satanas, nangalaglag nga 
mga anghel, mga dimagtotoo, ingon man usab ang tanang 
mga magtotoo kinsa nagsulay sa paglambigit diha sa usa ka 
madasdason batok ni Satanas.  Ang atong bugtong tinuud 
nga madasdasong lihok mao ang sa “pagsugut” ngadto sa 
Dios pinaagi og paggamit sa atong kahibalo sa doktrina sa 
Bibliya.  Ubus sa pag-ataki kini nga kahibalo nahimong atong 
salipdanan batok sa yawa.  Ang usa ka “mapaubsanon” nga 
magtotoo nagasugod og usa ka FLOT nga linya sa dihang siya 
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nagatubo diha sa kahibalo sa Manluluwas.75

 Nagsugut ngadto sa Dios maoy madasdasong lihok.  
Nagsukol sa yawa, ang atong ikatulong kaatbang, sa kanunay 
nagapasabut og mapanalipdanong lihok—ang magtotoo mao 
ang sa “pagbarog nga malig-on.” Ang Griyegong punglihok 
anthistemi, gihubad og “sukol,” nagakahulugan og “sa 
pagtindog sa imong baruganan batok.” Diha sa usa ka militar 
nga konteksto ang anthistemi nagapasabut og usa ka kusga-
non nga gipalig-ong posisyon.  Ang Dios nagasaad nga si 
Satanas mosibat gikan sa magtotoo kinsa nagagamit sa divine 
nga mga salipdanan.  Kini nga mapanalipdanon nga postura 
sa magtotoo ngadto ni Satanas maoy gibalikbalik pinaagi ni 
Apostol Pedro.

Pagmakalma sa espiritu, pagmabinantayon.  Ang 
imong kaaway, ang yawa, nagapangukoy sama sa 
usa ka nagngulub nga liyon, nagpangita og usa ka 
tawo nga matukub.  Apan sukol kaniya [anthistemi, 
pabilin sa imong baruganan], paglig-on diha sa 
imong pagtoo [doktrina].  (1 Pedro 5:8-9a)  

    
 Si Satanas maoy sa wayhunong diha sa madasdasong 
nagpangita para sa mga biktima nga maataki.  Bugtong pinaagi 
sa adlaw-adlaw nga pagtoon, pagsabut, ug paggamit sa 
doktrina ang mga magtotoo maandam sa pagtindong sa ilang 
baruganan batok sa yawa ug sa iyang mga tropa.  Diha sa 
Mga Taga-Efeso 6:10-17 si Pablo nagagamit sa kaamgiran sa 
kalasag para sa divine nga depensang sistema.

75. FLOT maoy usa ka militar nga sinugpong para sa ‘Forward Line of Troops.’ Ang 
kasugpong maoy gigamit dinhi para sa divine nga depensang linya nga giporma gikan sa 
doktrina sa Bibliya nga nagliyok diha sa toong lingin nga kabahin sa kalag; ang divine nga 
pagsangkap sa pagpanalipod sa kalag sa magtotoo gikan sa pagsulong pinaagi sa tanang 
malimbungong mga kaaway sa espirituhanong kinabuhi. 

 Depensa batok sa mga Demonyo 121



MAPANALIPDANONG KALASAG

 Si Pablo miproklamar sa “dimatugkad nga katigayunan 
ni Kristo” (Mga Taga-Efeso 3:8) sa dihang ang agilang mga 
sukaranan, balahibong mga yelmo, ug naggilak nga mga 
bangkaw sa Romanhong lihiyon ang mihari sa talan-awon.  
Ang iyang paglambigit uban sa Romanhong militar maoy 
dikalikayan, kay siya mipuyo ubus sa anino sa labing dako 
nga magubatong imperyo sa kalibutan.  Gikan sa kang Mark 
Anthony nga mga baraks didto sa Jerusalem ngadto sa 
iyang unang pagkabilanggo didto sa Rome, si Pablo maoy 
sa wayhunong diha sa panag-uban sa mga manggugubat sa 
Rome.  Ang pangkombateng kasangkapan ug mga hinagiban 
sa Romanhong sundalo midasig sa militar nga kaamgiran sa 
Mga Taga-Efeso 6:10-17.  Ang mga magtotoo maoy gimandoan 
sa pagsul-ub sa tibuuk nga kalasag sa Dios sama sa usa ka 
sundalong nagsangkap sa iyang-kaugalingon para sa gubat.  
Maingon nga ang lawasnong kalasag nagapanalipod sa sunda-
lo batok sa mga tigbas ug mga dunggab sa kaaway nga mga 
hinagiban, ang divine nga kalasag nagapanalipod sa magtotoo 
batok sa demonyong ataki.

Sa katapusan, pagmalig-on diha sa Ginoo, ug 
diha sa kalig-on sa Iyang gahum.  Isul-ub [enduo] 
ang tibuuk kalasag sa Dios, aron ikaw mahimong 
makabarog nga malig-on [histemi] batok sa mga 
bitik sa yawa.  Kay ang atong panglimbasog maoy 
dili batok sa unud ug dugo, apan batok sa mga 
magmamando, batok sa mga gahum, batok sa 
kalibutanong mga kusog niining kangitngit, batok 
sa espirituhanong mga kusog sa kadaotan diha sa 
langitnong nga dapit.  (Mga Taga-Efeso 6:10-12)

 
 Ang panggubatan para sa espirituhanong kinabuhi mao ang 
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kalag.  Sa dihang ang kalasag sa Dios maoy napahimutang, 
ang kalag maoy gipanalipdan gikan sa mga ataki ni Satanas.  
Diin ang mapanalipdanon nga paril malumpag, ang kalag maoy 
nahibiling naladlad ngadto sa pagdasdas ni Satanas.
 Ang kalasag nga ang Dios midisenyo para sa pagpanalipod 
sa magtotoo diha sa anghelanong away maoy gipanghatag 
ngadto sa matag myembro sa Iyang harianong lihiyon.  Ang 
aorist middle imperative sa punglihok nga enduo, “sa pagsul-
ub, sa pagsinina,” maoy gigamit sa usa ka sundalo didto sa 
karaang kalibutan kinsa nagabangan sa iyang kasangkapan 
para sa gubat.  Ang middle voice, “sa pagsinina sa kaugalingon, 
sa pagsul-ub sa usa ka butang,” nagahulagway sa Kristohanong 
sundalo isip ang ahente kinsa sa dipinugus nagatugyan sa 
iyang-kaugalingon ngadto sa resulta sa lihok alang sa iyang 
kaugalingong kaayohan.  Siya nagasinina sa iyang-kaugalingon 
uban sa kalasag diha sa pagkamasinugtanon ngadto sa sugo 
nga iyang nadawat.
 Diha sa bersikulo 11 ang Kristohanong manggugubat 
maoy gisugo sa pagpanalipod, “sa pagbarog nga malig-on,” 
histemi.  Ang mga Kristohanon nagsukol sa yawa pinaagi 
sa pagpangandam para sa gubat, dili sa pag-ataki apan sa 
pagpadayon.  Ang sa divine nga gisangkap nga espirituhanong 
kasangkapan nagahatag og panalipud para sa madutlang 
kalag.  Ang mga bitik ni Satanas dili makalagbas sa FLOT nga 
linya sa kalag.
 Ang Mga Taga-Efeso 6:12 nagapahiluna sa mga magtotoo 
batok sa masukulon nga anghelanong mga linalang ilalum sa 
mando ni Satanas.  Ang iyang kasundalohan sa nangalaglag 
nga mga anghel maoy desperado, nakig-away sa pagdaog 
apan napildi sa matag lakang sa agianan.  Bisan pa niana, 
kita kinahanglang dili gayud mopakaminos niining maayong-
pagkaorganisar, disiplinado-kaayo nga kaaway.  Kining 
sa divine nga gidasig nga pasidaan nagatug-an og usa ka 
manggialamong militar nga organisasyon nga gilangkuban sa 
daotang espiritu nga mga linalang aron nga kita makahibalo sa 

 Depensa batok sa mga Demonyo 123



atong kaaway ug sa iyang mga kapabilidad.
 Bisan og si Satanas sa wayhunong nagapaluya sa prinsip-
yo sa divine nga gitukod nga awtoridad diha sa tawhanong 
pagbulot-an, siya nagapatuman og awtoridad diha sa iyang 
kaugalingong organisasyon diha sa usa ka puthaw nga kamut.  
Ang awtoridad ug disiplina maoy hinungdanon kaayo sa 
kamalampuson sa bisan unsang grupo.  Ang mga magtotoo 
kinsa pakyas sa pagdisiplina sa ilang-kaugalingon naglubag 
sa ilang kagawasan nga mosilbi sa Dios ngadto sa usa ka 
lisensiya nga mobuhat sa ilang kahimut-an.  Walay Kristohanon 
nga maoy usa ka balaod ngadto sa iyang-kaugalingon!  Ang 
mando, “Pagpadayon busa diha sa kagawasan pinaagi kang 
Kristo nakahimo kanatong gawasnon” (Mga Taga-Galacia 
5:1a, KJV), kinahanglang dili gayud hubaron nga mahimong 
usa ka pagtugot para sa bisan haing espirituhanong kahinay 
o espirituhanong anarkiya.  Intawon, daghan kaayong mga 
magtotoo maoy espirituhanong naglikay sa pagpangalagad 
diha sa anghelanong away.  Sama sa ilang mga kapanahon 
dinhi sa kalibutan, sila nagtagamtam sa mga benepisyo sa 
kagawasan samtang nagsalikway sa disiplina ug mga tuluba-
gon nga ang kagawasan nagabungat.  Pinaagi sa wapagtagad 
sa divine nga mga sugo sa Kasulatan sila nagdula mismo 
ngadto sa mga kamut ni Satanas.
 Ang organisasyon ni Satanas maoy epektibo tungud sa 
awtoridad nga siya nagahuput ug ang disiplina nga siya 
nagapatuman.  Unsa ka labi pang epektibo mao ang Harianong 
Kombate nga Lihiyon kon ang iyang mga myembro nagsugut 
sa ilang-kaugalingon ngadto sa husto nga mga awtoridad: ang 
Ginoong Jesu-Kristo isip ang Pangulo sa Simbahan—atong 
Kinatas-ang Komandante; ang pastor-magtutudlo isip ang 
magsasangyaw sa kamatuuran—ang atong pagbansaybansay 
nga instruktor kinsa nagamatuto kanato sa doktrina sa Bibliya 
ug ang paagi sa buhat sa espirituhanong kinabuhi.  Sa dihang 
kita nagpabilin sa atong baruganan, ang kahalangdon sa atong 
kalag makatugbang sa kahalangdon sa atong titulo.  Kita mao 
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ang mga tinugyanan sa Ginoo dinhi sa kalibutan, ug isip Iyang 
mga embahador kita maoy wala gitugotan sa pag-ataki sa mga 
kasundalohan ni Satanas.

Busa, alsaha [analambano] ang tibuuk kalasag 
[panoplia] sa Dios, nga ikaw makahimo sa pagsukol 
[anthistemi] diha sa daotang adlaw, ug nakahimo 
sa tanan, sa pagbarog nga malig-on [histemi].  
Pagbarog nga malig-on [histemi] busa, GIBAKSAN 
ANG IMONG MGA DAPIDAPI SA KAMATUURAN, ug 
GISUL-UBAN SA KALASAG SA PAGKAMATARONG, 
ug gisapatusan ANG IMONG MGA TIIL UBAN ANG 
PREPARASYON SA EBANGHELYO SA KALINAW; 
dugang pa sa tanan, nagdala og taming sa pagtoo 
nga pinaagi niini ikaw makahimo sa pagpalong 
sa tanang nagdilaab nga mga misel sa usa ka 
daotan.  Ug dad-a ANG YELMO SA KALUWASAN, ug 
ang espada sa Espiritu, nga mao ang pulong sa 
Dios.  (Mga Taga-Efeso 6:13-17) 

 Ang imperatibo nga “alsaha” nagasugo sa magtotoo sa 
pagpunit ug pagsul-ub sa iyang kasangkapan.  Ang panoplia 
sa Romanhong sundalo gilangkoban sa yelmo, kalasag, bakus, 
caligae, taming, espada, mga bangkaw, ug saysenta libras 
sa kampanyang kasangkapan.  Kini mahimo untang dimaisip 
para ni bisan kinsang sakup sa lihiyon sa dipagtagad sa iyang 
nagpabiling mga sugo.  Sa ingon usab, kini maoy dimaisip 
para sa magtotoo sa dipagtagad sa laktod nga mga sugo sa 
atong Hepe Komandante.  Nagsul-ub sa tibuuk kalasag sa 
Dios maoy pareho ra ngadto sa pagkab-ot sa espirituhanong 
pagkahamtong.  Nagpanalipod sa iyang-kaugalingon uban 
niining kasangkapan sa kalasag ang Kristohanong sundalo 
maoy makahimo sa pagbarog nga madaugon.
 Ang tulo-ka-pilong pagbalikbalik sa histemi, “pagbarog nga 
malig-on,” ug ang iyang tinubdan nga anthistemi, “sa pagsukol” 
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(mga bersikulo 11, 13, 14), nagalig-on sa mando sa pagpabiling 
mapanalipdanon.  Hangtod sa Pagsakgaw, “ang daotang adlaw” 
sa satanasnong mga ataki mopadayon nga walay pahulay 
sa gubat; walay mahimong bakasyon, walay pagtangtang sa 
kalasag kon ang magtotoo nagatinguha sa pagpabilin sa iyang 
espirituhanong posisyon.
 Nagsunud sa sugo sa pagbarog nga malig-on mao ang 
paghulagway sa kasangkapan nga ang divine nga Tagdumalang-
Opisyal misangkap para sa away—ang bakus sa kamatuuran, 
ang kalasag sa pagkamatarong, ang Ebanghelyo nga mga 
botas, ang taming sa pagtoo, ang yelmo sa kaluwasan, ug 
ang espada sa Espiritu.  Dinhi ang espada sa Espiritu, ang 
Pulong sa Dios, maoy usa ka mapanalipdanon nga hinagiban.  
Ang doktrina sa Bibliya nagapanalipod sa magtotoo gikan sa 
impluwensiya sa satanasnong doktrina.  
 Ang prinsipyo sa pagpanagang batok ni Satanas dili mahi-
mong ipahayag nga huyang.  Ang madasdasong mga mani-
obra maoy dili gayud kabahin sa misyon sa magtotoo.  Wa-
lay bibliyanhong panghimatuud nga anaa para sa paggapos 
o pagbadlong sa yawa.  Ang maong pagpanudlo nagalubag 
sa kamatuuran ug nagapaila sa mini nga doktrina.  Ang pag-
kadili-matumanon ngadto sa divine nga mapanalipdanon nga 
sugo nagabalhin sa magtotoo gikan sa fellowship uban sa Dios 
ngadto sa usa ka kaaway sa Dios (Santiago 4:4).

ANG PANAGANG PARA SA DEMONISMO

 Ang Pulong sa Dios sa dimatarog nga nagasaway sa tanang 
mga porma sa demonismo ug tawhanong paglambigit diha sa 
yawan-ong mga bitik.  Diha sa mahait nga pagbadlong ang mga 
Kasulatan mipasidaan sa mga Israelita:

“Kay siya nga nagabuhat niining mga butanga 
maoy talamayon ngadto sa GINOO; ug tungud 
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niining talamayong mga butang ang GINOO nga 
imong Dios moabog kanila [ang mga Taga-Canaan] 
pagawas atubangan kaninyo.” (Deuteronomio 
18:12)   

Ang mga tugon sa Dios maoy sa hilabihang mapuslanon 
tungud kay ang matag pagdili maoy gipalig-on diha sa usa ka 
positibong sugo.  Sa ingon, samtang ang paglambigit sa mga 
demonyo maoy sa estriktong gidili (Deuteronomio 18:9-11), ang 
panghunahuna ug ang batasan nga gipaabot sa Dios sa mga 
magtotoo maoy sa pihong gipaklaro.  

“Kamo [magtotoo sa Israel] kinahanglang way-
sayup [hamtong] atubangan sa GINOO inyong Dios.  
Kay kadtong mga nasod [ang mga Taga-Canaan], 
nga kamo mag-abog, nagpaminaw ngadtong 
kinsa nagpraktis og pamalbal ug ngadto sa mga 
mananagna, apan para kaninyo, ang GINOO nga 
inyong Dios wala mitugot kaninyo nga mobuhat sa 
ingon niana.” (Deuteronomio 18:13-14, ang mga 
italiko gidugang)  

 Ang panagang para sa demonismo diha sa bisan unsang 
dispensasyon mao ang doktrina sa Bibliya.  Ang doktrina nga 
nagpuyo diha sa imong kalag mao ang bokado ug preno sa 
kabayo nga nagagiya sa kinabuhi sa magtotoo.  Mao usab, ang 
maabtikong impluwensiya sa kamatuuran sa Pulong sa Dios 
diha sa mga kinabuhi sa mga magtotoo nagapabuhi sa nasod 
ug nagasumpo sa demonyong kalihukan.

“Ang GINOO nga inyong Dios mopasaka para 
kaninyo og usa ka propeta sama kanako gikan ta-
liwala kaninyo, gikan sa inyong tagilungsod, kamo 
kinahanglang maminaw kaniya…. ‘Ako mobutang 
sa Akong mga pulong diha sa iyang baba, ug siya 
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mosulti ngadto kanila sa tanan nga Ako nagmando 
kaniya.’” (Deuteronomio 18:15, 18b)   

 Diha sa perpektong panahon sa Dios, si Jesu-Kristo miabut 
sa pagtuman sa kabubut-on sa Amahan.  Sa atong Ginoo, 
ang gugma ug pagkamasinugtanon maoy samag-kahulugan 
nga mga termino (Juan 14:23); ang usa mao ang dikalikayang 
resulta sa lain.  Apan ang duha miagad diha sa usa ka tim-
os nga pagsabut sa persona sa Dios ug sa divine nga mga 
direktiba.  Ang atong Ginoo mitugyan niining halawum nga 
kamatuuran ngadto sa Iyang mga disipulo.  Sa matag lakang, 
Siya mipasulud kanila ngadto sa plano sa Amahan ingon nga 
kini adunay kalambigitan ngadto sa Iyang kaugalingon nga 
kalibutanong ministeryo.  Siya mibatbat og mga prinsipyo para 
sa ilang espirituhanong kinabuhi; Siya mitudlo kanila sumala 
sa ilang limitadong kapasidad para sa espirituhanong panabut 
“ingon nga sila maoy makahimo sa pagpaminaw niini” (Markos 
4:33).
 Samtang ang katapusan sa ministeryo ni Kristo dinhi sa 
kalibutan haduul na, dako ang gikinahanglan sa pagpatuhup 
diha sa Iyang mga disipulo kinsa mopaila Kaniya human sa 
Iyang pagsaka.

Si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, 
“Kon si bisan kinsa ang nagahigugma Kanako, 
siya maghuput sa Akong pulong; ug ang Akong 
Amahan maghigugma kaniya, ug Kami magduul 
ngadto kaniya, ug maghimo sa Among pinuy-
anan uban kaniya.  Siya kinsa wala maghigugma 
Kanako wala maghuput sa Akong mga pulong; ug 
ang pulong nga inyong madunggan maoy dili Akoa, 
apan sa Amahan kinsa mipadala Kanako…. Apan 
ang Magtatabang, ang Balaang Espiritu, kinsa 
ang Amahan magpadala diha sa Akong ngalan, 
Siya magtudlo kaninyo sa tanang mga butang, ug 
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magdala ngadto sa inyong panumduman sa tanan 
nga Ako misulti diha kaninyo.” (Juan 14:23-24, 26)

“Ako adunay daghan kaayong mga butang nga 
isulti nganha kaninyo…. Apan sa dihang Siya, ang 
Espiritu sa kamatuuran, nagaabut, Siya maggiya 
kaninyo ngadto sa tanang kamatuuran.” (Juan 
16:12a, 13a) 

 Ang doktrina sa Bibliya anaa-daan sa tawhanong kaliwatan 
(Mga Proberbio 8).  Pinaagi sa inspirasyon sa Balaang Espiritu 
(2 Timoteo 3:16), ang mga tugon sa Dios ngadto sa katawhan 
maoy sa hinayhinay gipakonhud ngadto sa pagsulat.  Samtang 
ang doktrina sa Bibliya mao “ang hunahuna ni Kristo” (1 Mga 
Taga-Corinto 2:16), ang sulud kinahanglang mabalhin gikan sa 
nahasulat nga panid ngadto sa kalag sa magtotoo.  Ang matag 
magtotoo adunay responsibilidad nga mopahimulus sa iyang-
kaugalingon sa pagpanudlo sa doktrina sa Bibliya ug sa pagkab-
ot sa iyang sa divine nga gimandong katuyoan: sa pagtubo 
ngadto sa espirituhanong pagkahamtong ug paghimaya sa Dios.  
Ang doktrina sa Bibliya maoy imong personal nga salipdanan 
batok sa dimakitang mga kusog sa demonismo.  Pinaagi sa 
doktrina sa Bibliya, ikaw makaangkon og dako-kaayong impak 
sa imong henerasyon.  Ikaw makapahimulus sa kadaugan 
nga si Satanas ug ang iyang mga demonyo nagtinguha sa 
pagdumili.
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Epilogo
____________________________________

 

ADUNA BAY BISAN UNSANG KATAHAP sa pagkamapaagihon ni 
Satanas diha sa pagpaluya sa plano sa Dios?  Yawan-ong lihok 
maoy sa mahanas nga gipahiangay ngadto sa bisan unsang 
panahon ug kultura samtang si Satanas nagatinguha nga 
mopukan sa katawhan.  Bisan kon ang demonismo nagaangkon 
og usa ka makapalagot o malukmayon nga porma, ang atong 
bugtong panalipud nagagikan sa duha ka mga gigikanan: ang 
pagpuyo ug pagpuno sa Balaang Espiritu, ug pagpabilin sa 
atong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa adlaw-adlaw nga 
pagpasulud ug paggamit sa Pulong sa Dios.  
 Si Satanas maoy dili lamang usa ka larawan sa daotan, siya 
maoy usa ka tinuud nga binuhat.  Siya sa inabtik nagamando 
og usa ka desididong kasundalohan sa mga demonyo.  Bisan 
pa og si Satanas maoy dili omnipotent, siya mao ang labing 
gamhanang binuhat sa uniberso.  Bisan pa og si Satanas maoy 
dili omnipresent, ang wayhunong nga sa tibuuk kalibutang mga 
kalihukan sa iyang anghelanong mga batabata nagbuhat og 
usa ka limbong sa yawan-ong pagkabisan-asa.  Bisan pa og si 
Satanas maoy dili omniscient ug dili makabasa sa atong mga 
hunahuna, ang iyang kahibalo maoy sa wayhunong gipadako 
pinaagi sa kutay sa kasayuran sa iyang mga lihiyon.  Ang 
yawan-ong hinipos nga mga datos nagatipig og kasayuran nga 
nagalakip sa liboan ka katuigan sa tawhanong kasaysayan.



 Si Satanas nagabuta sa katawhan ngadto sa kamatuuran 
sa Ebanghelyo ni Jesu-Kristo isip Manluluwas (2 Mga Taga-
Corinto 4:3-4) ug nagasumpo sa impak sa mga Kristohanon 
diha sa kalibutan sa yawa (1 Pedro 5:8).  Kon siya makapugong 
kanimo gikan sa pagkab-ot sa espirituhanong pagkahamtong, 
siya makahikaw kanimo sa mga panalangin nga ang Dios 
midisenyo para sa panahon ug sa eternidad ug ang panalangin 
pinaagi sa pakig-uban nga ikaw nagatanyag ngadto sa mga 
myembro sa pamilya, ngadto sa laing mga tawo diha sa imong 
kangilitan, ug ngadto sa imong nasod.
 Si Satanas dili makadaug.  Bisan pa og ang Kapanahonan 
sa Simbahan mao ang dispensasyon sa gipakusgang hugna 
sa anghelanong away, yawan-ong kalaglagan maoy sa 
absolutong piho.  Sa dihadiha nga ang Pagsakgaw mahitabo 
ug ang Simbahan maoy tangtangon gikan sa kalibutan, si 
Satanas mosuroysuroy sa kalibutan sulud sa pito ka katuigan 
og nagpaluyo sa labing dako nga yawan-ong pag-asdang sa 
kasaysayan.  Diha sa ikaduhang pag-abut ni Jesu-Kristo, si 
Satanas ug ang mga demonyo maoy prisohon sulud sa usa 
ka libo ka katuigan.  Unya, sama diha sa Götterdämmerung, 
“kilumkilum sa mga diyosdiyos,” si Satanas ug ang iyang 
nangalaglag nga mga anghel maoy lamonon diha sa mga 
kalayo sa Valhalla, ug maggugol sa eternidad didto sa linaw 
nga kalayo.
 Ang sugilanon nagaingon nga ang bantugang Tigreporma, 
Martin Luther, sa makausa mibuno og usa ka sudlanan sa tinta 
sa yawa.  Ang kamatuuran sa maong balita dili mapamatud-an.  
Apan, si Luther midasok og usa ka ubay-ubay nga gidaghanon 
sa doktrina mahatungud sa dadangatan ni Satanas diha sa 
ikatulong estropa sa iyang gibantog nga imno.  Ang ulohan—
“Usa Ka Gamhanang Salipdanan Mao Ang Atong Dios”—
nagahisgot sa atong sigurong depensa, ang baluwarte sa atong 
kasigurohan ug labing dakong kadaugan diha ni Kristo.

Ug bisan niining kalibutana, nga sa mga yawa 
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napuno, 
Mohulga sa paglaglag kanato; 
Kita dili mahadlok, kay ang Dios mibuut
Sa Iyang kamatuuran sa pagdaog agi kanato.
Ang prinsipe sa kangitngit mabangis—
Kita nagkurog dili tungud kaniya; 
Ang iyang kasuko kita makaantos,
Kay tan-awa! iyang kalaglagan maoy siguro,
Usa ka diyutay nga pulong makapukan kaniya.
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Kalugpongan
____________________________________

dispensasyon Usa ka panahon sa tawhanong kasaysayan 
gihubit sa pinulongan nga divine nga pagpadayag.  Ang 
kasaysayan maoy usa ka pagsunudsunud sa divine nga 
mga administrasyon.  Kining sumpaysumpay nga mga 
panahon nagpadayag sa nagbukas nga plano sa Dios para 
sa katawhan.  Sila naglangkub sa divine nga panglantaw 
sa kasaysayan ug ang teyolohiyanhong interpretasyon sa 
kasaysayan.

espirituwalidad Ang absolutong kahimtang sa kalag sa 
magtotoo nga napuno sa Balaang Espiritu pinaagi sa 
paggamit og rebound nga nagresulta diha sa fellowship 
uban sa Dios.  Tugbang-pulong: karnalidad  

FLOT nga linya Usa ka militar nga sinugpong para sa 
‘Forward Line of Troops’.  Gigamit isip usa ka kasugpong 
para sa divine nga linya sa depensa sa pangsulbad-sa-
problema nga kahimanang naporma gikan sa doktrina sa 
Bibliya nga nagliyok diha sa toong lingin nga kabahin sa 
kalag; ang panalipud sa Dios para sa magtotoo batok sa 
pagsulong pinaagi sa tanang malimbungong mga kaaway 
sa espirituhanong kinabuhi.



gigamhan sa demonyo Ang pagsulong ug pagkontrol sa 
lawas sa usa ka dimagtotoo pinaagi sa usa o daghang mga 
demonyo.

harianong pamilya sa Dios Ang waykatapusang relasyon 
sa matag Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo uban 
sa Dios pinaagi sa pagkahimugso-pag-usab ug paghiusa 
uban sa Hari sa mga hari, Jesu-Kristo.  Mga kapulong: ang 
Simbahan, ang lawas ni Kristo.

impluwensiya sa demonyo Ang pagsulong sa kalag sa usa ka 
dimagtotoo o magtotoo nga nagpuyo diha sa kalibutanong 
sistema pinaagi sa “mga doktrina sa mga demonyo,” ang 
sayup nga panghunahuna naglangkub sa palisiya ug mga 
prinsipyo nga pinaagi niini si Satanas nagalihok, gisangyaw 
pinaagi sa mga demonyo ngadto sa tawhanong kaliwatan.

kalibutanong sistema Kang Satanas nga hapsay, mata-
putong sistema sa panghunahuna nga nagalakip og usa 
ka katuyoan, istratehiya, ug katukuran sa awtoridad nga gi-
disenyo sa pagpukan sa tawhanong kaliwatan ug pagmando 
sa kalibutan.  Ang kalibutanong sistema mao ang klasehan 
para sa pagsangyaw sa mini nga mga doktrina ni Satanas.

Kalisdanan Usa ka pito-ka-tuig nga panahon sa tibuuk 
kalibutang kapintas nga nagakompleto sa Kapanahonan 
sa Israel ug nagasugod sa dihang ang Simbahan maoy 
tangtangon sa Pagsakgaw ug nagalungtad hangtod sa 
ikaduhang pag-abut ni Jesu-Kristo.

karnalidad Ang absolutong kahimtang sa kalag sa magtotoo 
nga gikontrolar pinaagi sa kinaiyang makasasala og 
nagresulta diha sa pagkawagtang sa fellowship uban sa 
Dios tungud sa wamasugid nga sala diha sa kinabuhi.  
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Tugbang-pulong: espirituwalidad

katubsanan Ang pagluwas nga buhat ni Jesu-Kristo didto sa 
krus diin ang matag tawhanong linalang maoy gipalit gikan 
sa merkado sa ulipon sa sala diha nga siya maoy natawo ug 
nalingkawas ngadto sa kagawasan sa grasya.  Katubsanan 
maoy natuman sa dihang ang usa ka tawo maoy natawo 
pag-usab pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang.

kinaiyang makasasala Ang kinaiyang makasasala maoy 
usa ka sakup nga kabahin sa matag tawhanong linalang 
nga nagapuyo diha sa selyulang gambalay sa tawhanong 
lawas.  Ang kinaiyang makasasala maoy sa orihinal nga 
naangkon ni Adan diha sa iyang pagkalaglag ug maoy 
sunud niini nga gipasa sa kaliwatan ngadto sa tanang 
katawhan pinaagi sa pagpaliwat.  Ang resulta maoy pulos 
espirituhanong kamatayon ug hingpit nga pagkadaotan sa 
tanang katawhan, gawas ni Jesu-Kristo.  Ang kinaiyang 
makasasala maoy inapilan sa usa ka lugar sa kalig-on, usa 
ka lugar sa kahuyang, mga hilig paingon sa legalismo o 
antinomiyanismo, ug kaibog nga mga sundanan.

pagkahimugso-pag-usab Ang teyolohiyanhong termino 
para sa espirituhanong pagkatawo, o pagka “natawo pag-
usab,” sa dihang ang Balaang Espiritu nagabuhat og usa ka 
tawhanong espiritu para sa impyutasyon sa waykatapusang 
kinabuhi sa takna sa pagtoo diha ni Jesu-Kristo.

pagpuno sa Balaang Espiritu Ang kalag sa magtotoo ubus 
sa lumalabay nga pagkontrol sa Balaang Espiritu; ang 
divine nga pagsangkap sa gahum sa Dios sa paghimo sa 
Kristohanong kinabuhi.  Kining absolutong kahimtang maoy 
mawagtang pinaagi sa pagpakasala, apan maoy mabawi 
pinaagi sa rebound.  Kapulong: espirituwalidad
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pagpuyo sa Balaang Espiritu Usa ka dimabakwi nga 
kahimtang og naangkon diha sa takna sa kaluwasan sa 
matag Kapanahonan sa Simbahan nga magtotoo nga 
nagausab sa ilang mga lawas ngadto sa mga templo para 
sa dungang pagpuyo ni Jesu-Kristo.

rebersiyonismo Ang lihok sa pagbalik ngadto sa paagi sa 
buhat sa dimagtotoo pinaagi sa wayhunong nga karnalidad 
ug pagsalikway o wamanumbaling sa doktrina sa Bibliya.  
Rebersiyonismo wala magpasabut og pagkawagtang sa 
kaluwasan.

rebound Ang grasyang pagsangkap para sa karnal nga mag-
totoo sa pagbawi sa pagpuno sa Balaang Espiritu pinaagi sa 
paghingalan sa personal nga mga sala sa pribado ngadto sa 
Dios nga Amahan; ang paagi sa pagpabalik sa fellowship sa 
magtotoo uban sa Dios sa pagpadayon sa espirituhanong 
kinabuhi.

sala ngadto sa kamatayon Labing-dako nga divine nga disipli-
na nga nagatangtang sa rebersiyonistang magtotoo gikan 
niini nga kinabuhi nga walay benepisyo sa pagkamatay nga 
grasya.
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mga inawat ni, 8-9
paggapos, 13,82,98,126
titulo, 4
Tan-awa usab yawa

Saul, 23-24,27-28,34,51-64

Septuagint, 49
Shekinah nga Himaya, 81
Shintoism, 75
sikolohiya, x
Silas, 104,107,109
Simeon Stylites, 76
Sioux, 117
sukol sa yawa, 20,120,121,123

Taga-Philistine, 53-55,63-64,109
taming sa pagtoo, 125
Taoism, x,75
tarot nga mga baraha, 39,44
Tartarus, 16
Tate-LaBianca nga mga pagbuno, ix
tawhanong panglantaw, 19,21-22,35,

52,81,120
tawhanong sakripisyo, 69,71
teraphim, 40-41
teyokrasya, 52
The Exorcist, ix
Theosophical Society, 75
tigum sa mga espiritista, 47-48,60-61,65
Timoteo, 107
Trajan, 44
Trinidad, 5,92

ungo sa Salem nga mga bista, 66-67
Urim, 57
Urim ug Thummim, 57

ungo, 64
sa En-dor, 62

“Usa Ka Gamhanang Salipdanan Mao 
Ang Atong Dios”, 131

waykatapusang kinabuhi, 6,14,102
waykatapusang seguridad, 100

Yahweh, 13,70,72
yawa, viii-x,7,10-11,14-15,18,24,78-79,

95,100,107-108,117,120-124,126
yelmo sa kaluwasan, 125
yid’oni, 64

Zeus, 70
Ziklag, 54
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SA DOKTRINA NGA MGA PAGTOON SA BIBLIYA

 Doktrina sa Bibliya, ang unud sa pagpanudlo gikuha gikan sa usa ka 
literal nga interpretasyon sa mga Kasulatan, mao ang sukaranan para 
sa espirituhanong kamatuuran.  Ang pagtoon sa Bibliya nagsangkap og 
espirituhanong pangpabaskog para sa Kristohanon (Mateo 4:4).  
 Ang kamahinungdanon sa doktrina sa Bibliya dili mahimong ibaliwala 
(Mga Salmo 138:2).  Ang Dios nagmando sa Kristohanon aron sa kahiladman 
nahiusab (Mga Taga-Roma 12:2).  Kini nga pagkausab nagkinahanglan og usa 
ka adlaw-adlaw nga pagbag-o sa hunahuna pinaagi sa pagkat-on ug paggamit 
sa Pulong sa Dios (2 Mga Taga-Corinto 4:16; Mga Taga-Efeso 4:23). 
 Sa daghang katuigan ang sa doktrina nga mga klase sa Bibliya nga gitudlo 
pinaagi ni R. B. Thieme, Jr., misangkap og adlaw-adlaw nga espirituhanong 
pagkaon para sa iyang kongregasyon.  Mga publikasyon, DVDs, ug MP3 
CDs maoy anaa sa walay bayad o obligasyon.  Usa ka Sa Doktrina nga mga 
Pagtoon sa Bibliya nga Katalogo maoy ihatag diha sa paghangyo. 
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