WEAPONS OF SPIRITUAL WARFARE
Efeso 6:12 "Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kondili batok sa
mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga
anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibotan sa
kangitngit."
1. NAME OF JESUS
Lucas 10:17 "Unya namalik ang 72 nga malipayon kaayo ug miingon, 'Ginoo,
bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila pinaagi sa
imong ngalan."
Buhat 16:16-18 "Usa ka adlaw niana, samtang nagpaingon kami sa dapit nga
ampoanan, gisugat kamig usa ka ulipong babaye nga gitugahan sa yawa ug
gahom sa pagtagna sa umaabot. Tungod sa iyang pagpanagna sa kapalaran sa
mga tawo, nakasapi pag-ayo ang iyang mga agalon. (17) Misunod siya kang
Pablo ug kanamo nga nagsinggit, 'Kining mga tawhana mga sulugoon sa Labing
Halangdon nga Dios! Nagsangyaw sila kaninyo sa mensahe sa kaluwasan. (18)
Iya kining gibuhat sulod sa daghang mga adlaw hangtod nga gisamokan si Pablo
ug miling kaniya ug giingnan ang espiritu 'Sa ngalan ni Jesu-Cristo gula gikan
kaniya! Ug migula dayon ang espiritu."
(Note: Kini nagpasabot nga dili pinaagi bendita ang pag-abog sa demonyo. Ug mao kini ang ilang
gamiton sa paghalad ug mga butang aron mabalaan)
1 Timoteo 4:4-5 "Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay
dawaton nga walay isalikway bisan unsa (5) kay ang pulong sa Dios ug ang pagampo maoy nakapabalaan niini."
(Note: Ang pulong sa Dios maoy nakapabalaan. Ang pulong sa Dios mao ang
tubig)
Juan 15:3 "Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo."
1 Pedro 1:22 "Karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa
kamatuoran ug may matinud-anon nga gugma lang sa inyong isigkamagtutuo,
paghigugmaay kamo sa kinasingkasing."
Tito 3:5 "Giluwas kita niya. Kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong
nabuhat kondili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas
kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton ug bag-ong kinabuhi diha sa
Espiritu Santo."
1 Pedro 1:23 "Kay kamo natawo pag-usab dili sa tawhanong paagi kondili
pinaagi sa buhi ug walay kataposan nga pulong sa Dios."

Juan 17:17 "Balaana sila diha sa kamatuoran; ang imong pulong kamatuoran."
(Mao nga ang butang nga gamiton para sa dautang buhat mahimong hugaw)
Juan 13:10 "Apan si Jesus miingon, 'Ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan
nga manghugas pa, gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na, gawas sa
usa kaninyo."
Juan 12:3-6 "Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga
tunga sa litro. Mahal kaayo kini ug hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya
kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop
sa kahumot sa pahumot. (4) Unya usa sa mga tinu-an ni Jesus nga si Judas
Iscariote, ang magbudhi kaniya, miingon, (5) Nganong wala man hinuon ibaligya
kining maong pahumot ug 300 ka denario aron ang halin ihatag ngadto sa mga
kabos? (6)Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos, kondili
tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan
sa kuwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini."
2. WORD OF GOD
Efeso 6:17 "Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita
ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa Espiritu ingon nga espada."
Hebreo 4:12 "Kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa kay sa
bisan unsang espada nga duhay sulab. Modulot kini hangtod sa kinahiladman sa
kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang
kauyokan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasingkasing sa
tawo."
Isaias 55:10-11 "Kay sama nga ang ulan ug ang yelo mangahulog gikan sa
langit, ug dili na mobalik didto kondili mopatubig hinuon sa yuta, aron manurok
ang mga tanom niini ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga
tawo, (11) ang akong mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang;
tumanon hinuon niini ang akong tuyo ug molampos gayod kini."
Roma 10:14-17 "Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kon wala sila motuo?
Ug unsaon man nila pagtuo kon wala sila makadungog sa mensahe? Ug unsaon
man nila pagkadungog kon walay magwali niini? (15)Ug unsaon man sa pagwali
sa mensahe kon walay gipadala nga magwawali? Sumala sa Kasulatan,
'Pagkatahom sa mga tiil niadtong nagwali sa Maayong Balita! (16)Apan wala
modawat ang tanan sa Maayong Balita! Si Isaias miingon, Ginoo kinsay mituo sa
among giwali? (17) Busa ang pagtuo naggikan sa pagpamati sa mensahe ug ang
nabati naggikan sa pulong ni Cristo."
( 'Apan wala modawat ang tanan sa Maayobg Balita!' Kini nagpasabot nga
expected gayod nga dili ang tanan nga nakabati motuo. Busa si Isaias miingon

'Kinsay mituo sa among giwali? Ang tubag mao ang sunod nga bersikulo (v17)
'Busa ang pagtoo naggikan sa pagmati sa mensahe' kini nagpasabot nga ang
mituo sa mensahe mao kadtong manati o nakabati, apan dili tanan nga nakabati
mituo. Apan walay tawong mituo nga wala makabati pag-una. Apan ang tanan
nga mituo mao kadtong mga tawo nga may panahon nga nakabati sa mensahe.
Ang pulong sa Ginoo gihulagway nga sama sa ulan. Mao nga ang alagad sa
Dios gihulagway nga panganod nga may ulan. Ang mga mini nga magtutudlo
gihulagway nga panganod nga walay ulan.
Judas 1:12 "Sama sila sa mga hugawng mansa sa inyong mga pagsalosalo
tungod sa ilang makauulaw nga paghudyaka. Ang giatiman nila mao ra gayod
ang ilang kaugalingon. Sama sila sa mga panganod nga gipadpad sa hangin ug
wala magdalag ulan. Sama sila sa mga kahoy nga dili mamunga bisag tingbunga
ug sa mga kahoyng gipangibot ug patay na."
2 Pedro 2:17 "Kining mga tawhanan sama sa mga tubod nga mihubas ug sama
usab sa mga panganod nga gipadpad sa unos. Giandaman na sila sa Dios ug
usa ka dapit nga ngitngit kaayo."
3. POWER OF THE HOLY SPIRIT
Buhat 1:8 "Apan kon mokunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat
kamog gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok
Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibotan."
Efeso 1:13 "Ug mao usab kini ang midangat kaninyo: sa pagkadungog ninyo sa
matuod nga mensahe sa Maayong Balita nga naghatag kaninyog kaluwasan,
mituo kamo kang Cristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag sa
Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na."
1 Corinto 3:16-17 "Sa walay duhaduha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios
ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios.(17)Busa ang moguba sa templo
sa Dios laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang
templo niya."
1 Corinto 6:19 "Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo
sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili
kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kondili ang Dios."
2 Timoteo 1:14 "Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo pinaagi
sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato."
1 Juan 4:4 "Apan mga anak, iya na kamo sa Dios ug gidaog ninyo ang mga dili
matuod nga propeta kay ang Espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kay sa
espiritu nga anaa sa mga tawo nga iya sa kalibotan."

Mateo 10:20 "Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti dili inyo kondili iya sa
Espiritu sa inyong Amahan nga magsulti pinaagi kaninyo."
Juan 14:26 "Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa
Amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga
akong gisulti kaninyo."
Juan 16:13 "Apan inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa
tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot kondili
sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang umaabot."
4. BLOOD OF JESUS
Gipadayag 12:11 "Gibuntog sa atong mga kaigsoonan ang Yawa pinaagi sa
dugo sa Nating Karnero ug sa kamatuoran nga gisangyaw nila. Wala nila ihikaw
ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon."
Colosas 2:15 "Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus gibuntog ni Cristo ang
mga espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan
ang ilang kapildihan."
5. PERSONAL HOLINESS
2 Corinto 6:6-7 "Gipakita namo nga kami mga sulugoon sa Dios pinaagi sa
among kaputli, kalaam, pailob, kaluoy ug pinaagi sa Espiritu Santo ug sa among
matuod nga gugma ingon man sa among matinud-anon nga pagpanulti ug sa
gahom sa Dios. Ania kanamo ang pagkamatarong ingon nga among hinagiban
sa pag-asdang ug pagpanalipod sa among kaugalingon."
Mateo 5:16 "Busa sa samang paagi ipadan-ag ang inyong kahayag atubangan
sa mga tawo aron Makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygon nila
ang inyong Amahan nga atua sa langit."
1 Pedro 2:12 "Pagbinuotan kamo sa inyong pagkinabuhi tipon sa mga dili
magtutuo aron kon kamo daotan nila, Makita nila ang inyong mga maayong
buhat ug magdayeg sila sa Dios sa Adlaw sa iyang pagbalik."
1 Corinto 9:2 "Bisan tuod kon alang sa uban dili ako apostol, nakasiguro ako nga
kamo nag-ila kanako nga apostol kay kamo mao man ang pruyba nga ako
apostol sa Ginoo."
2 Corinto 3:2-3 "Kamo mismo ang among sulat nga nasulat sa among
kasingkasing aron maila ug mabasa sa tanan.(3) Klaro nga si Cristo gayod maoy
nagsulat niining sulata ug gipadala niya kini pinaagi kanamo. Nasulat kini dili
pinaagi sa tinta diha sa mga papan nga bato kondili diha sa kasingkasing sa mga
tawo pinaagi sa Espiritu sa Dios nga buhi."

