
Ang Katotohanang Mula Sa Diyos Patungkol sa Iyong Kasarian 
By Tim Swanson www.swansonmission.com 

 
Nilikha ka ng Diyos, ang iyong kaluluwa at ang iyong katawan dahil pinahahalagahan ka Niya. 
Binigyan ka ng Diyos ng espesipikong pagkakakilanlan ng kasarian. Pinili na ng Diyos ang iyong 
kasarian bago ka pa ipanganak. Nilikha ka Niya na may espisipikong kasarian. Minsan, nagrereact 
ang mga tao sa nakapaligid sa kanila, sa pakiramdam, at sa mga kaibigan at kanilang tinitiyak ang 
kanilang kasarian. Ang pakiramdam nila ay hindi tugma ang kanilang espiritu at katawan. Kahit na 
totoo ang ganitong nararamdaman, ang sagot ay napaka linaw: Nilikha sila ng Diyos na lalaki o 
babae at ang katawang iyon ay tugma sa kanilang kasarian. Hindi sila nilikha ng Diyos na bakla, 
transgender, tomboy o bisexual. Ito ay isang kasinungalingang seksual na pagkakakilanlan na hindi 
tumutugma sa kanilang dapat na pagkatao na nilikha ng Diyos. Hindi napapalitan ang kasarian. 
Nilikha ng Diyos na lalaki o babae ang seksual na pagkakakilanlan ng bawat tao. 
 
Kung gusto mong malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng iyong kasarian, alamin ang tungkol sa 
iyo mula sa katotohanang nagmumula sa Diyos. Ang iyong buhay ay dapat na naitayo sa 
katotohanang nagmumula sa Diyos, hindi mula sa iyong sariling palagay at mga nararamdaman. 
Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo at nais Niyang mamuhay ka sa iyong tunay na pakakakilanlan na 
ibinigay ng Diyos sa iyo. Sagutin natin ang mga tanong: Gaano ka Niya kakilala? Gaano kaalam ng 
Diyos ang iyong kasarian? 
 
Katotohanan #1 Kilala KA ng Diyos at ang iyong kasarian bago ka pa man bigyan ng katawan. 
“Bago ka pa ipinaglihi at ipanganak ay pinili na kita.” Jeremias 1:5a. Alam ng Diyos kung sino 
ka bago pa Niya likhain ang iyong katawa. Alam ng Diyos kung ikaw ay magiging batang lalaki o 
batang babae sa loob ng katawan ng kanyang lilikhain para sa iyo. Noong ikaw ay likhain ang iyong 
katawan ay tugma sa iyong espiritu. 
 
Katotohanan #2 Ninais na likhain ng Diyos ang IYONG katawan 
“Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha, sa tiyan ng aking ina'y hinugis mo 
akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-
hangang tunay; sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal.” Mga Awit 139:13-14. Ipinasya ng Diyos 
kung magiging sino KA at nilikha Niya ang iyong katawan na tutugma sa IYO. Kahanga-hanga ang 
iyong katawan dahil nilayon ng Diyos na likhain ang iyong katawan para sa iyo. Tanggapin mo ang 
katotohanang ito. Mayroon kang magandang katawan. Ang iba ay galit sa kanilang katawan. Ito ay 
panlabas na pag-atake na mula sa mga kasinungalingan. Ang iyong katawan ay isang magandang 
likha ng Diyos. Sa halip na ayawan mo ang iyong katawan, piliin mong pahalagahan at 
pagkatiwalaan ang matalinong likha ng Diyos. 
 
Katotohanan #3 Nilikha ka ng Diyos sa tatlong bahagi: Espiritu, 
Kaluluwa at Katawan. 
“Ang salita ng Diyos ay buháy at mabisa, mas matalas kaysa alinmang 
tabak na sa magkabila'y may talim. Ito'y tumatagos maging sa 
kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at 
nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso.” Mga Hebreo 4:12. 
Ang espiritu mo ay IKAW. Ang kaluluwa mo ay ang iyong iniisip, 
nararamdaman, pag-ibig at mga ginagawang disisyon. Ang iyong 
katawan ay ang pisikal mong bahagi na siyang nagpapakita ng iyong 
mga iniisip, nararamdaman, at mga disisyon. Ang iyong KALULUWA 



ay katulad ng Kasarian ng iyong ESPIRITU. Ang iyong ESPIRITU ay kahalintulad ng kasarian ng 
iyong KATAWAN. Ang iyong ESPIRITU, KATAWAN at KALULUWA ay magkakatugma ng kasarian. 
Ang lahat ng nasa iyo ay nilikhang magkakahalintulad. 
 
Katotohanan #4 Hindi nagkamali ang Diyos at iba ang naibigay na kasarian sa iyong espiritu 
sa katawan. 
“Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos, at 
maliban sa akin ay wala nang iba. Sa simula pa'y itinakda ko na, at aking inihayag kung ano ang 
magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko, at gagawin ko ang lahat 
ng gusto kong gawin.” Jeremias 46:9-10. Naniniwala ka bang nagkamali ang Diyos? Lalaki ka ba 
na nasa loob ng katawan ng babae? Babae ka ba na may kaluluwa ng lalaki? Sinasabi ng Biblia na 
ang Diyos ay hindi nagkakamali. Ang iyong espiritu, kaluluwa at katawan ay may iisang kasarian. 
Ikaw ay isang lalaki na may lalaking kaluluwa at katawan. Plinano KA na ng Diyos bago KA pa man 
NIYA likhain. Kung pinili mong tingnan ang iyong katawan na may ibang kasarian kumpara sa iyong 
espiritu, hindi mo nararanasan ang iyong tunay na kasarian. Kung hinahayaan mo ang iyong 
kaluluwa na isipin at damahin ang maling kasarian, hindi mo nararanasan ang iyong totoo at tunay 
na kasarian. Pinili mo ang kasinungalingan ng iyong pagkatao. Ang Diyos ang nagdesisiyon ng iyong 
kasarian bago ka pa Niya likhain. Hindi nagkamali ang Diyos sa kanyang paglikha, nang likhain ka 
Niya. 
 
Kalaban ng iyong kasarian: May mga pinto sa iyong kaluluwa na maaring makapasok ang 
pagkalito sa iyong kasarian. 
 
Idolotria at Walang Pagpapasalamat: Ang hindi totoong pagsamba ang ugat ng pagkalito sa 
kasarian o maling pagkakakilanlan ng kasarian. Nilikha ka ng Diyos na may espisipikong seksual na 
pagkakakilanlan, na magkatugma ang iyong kaluluwa at katawan. Ginamit ng Diyos ang Kaniyang 
kapangyarihan para pagdesisyunan kung ano ang iyong dapat maging kasarian. Pwede kang 
magdesisyong magpasakop sa magandang ginawa ng Diyos o magrebelde at piliin ang huwad na 
seksual na pagkakakilanlan. Bilang isang mananampalataya kailangan mong magdesisyon na 
sambahin ang Diyos at kilalanin ang Kaniyang magandang gawa. Kailangan mong piliin ang pagiging 
mapagpasalamat sa Diyos sa Kaniyang pagpili sa iyong kasarian. Pagsamba at pagpapasalamat 
ang pinapahalagahan at kilalanin ang kalikasan at katalinuhan ng Diyos. Maalam ang Diyos at nilikha 
Niya ng tama ang iyong seksual na pagkakakilanlan. Kung pinipili mong pahalagahan ang iyong 
sariling kaalaman o nararamdaman nang mas higit pa sa Diyos, sinasamba mo ang iyong pansariling 
kalayaan. Ikaw ay hindi naging mapagpasalamat. Matagal na itong ginagawa ng mga tao. Ito ang 
sinasabi ng Biblia, “Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi 
nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos, ay maliwanag 
na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. 21 Kahit na kilala 
nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, 
naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-
iisip… 24 Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa 
hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. 25 Tinalikuran nila ang katotohanan 
tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, 
sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman! Amen. 26 Dahil dito'y 
hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki 
ayon sa likas na kaparaanan, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. 27 Ganoon din 
ang mga lalaki; ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan, at sa 
kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't 



sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa.” Mga Taga Roma 1:20-21, 24-27. 
Pag nagdesisyon ka na ikaw ang magmagpapasya ng iyong kasarian at inisip mo na ikaw ay isang 
bakla o bisexual, sinasamba mo ang iyong sarili. Ang resulta nito ay ikaw ay mayroong pagkalito sa 
iyong kasarian. Lahat ng klase ng idolotria ay maaring maging bukas na pinto para malito ka sa iyong 
kasarian at gagapang sa iyong kaluluwa. 
 
Mundo: Ang mundo na iyong ginagalawan ay maaring magpresure sa iyo para maramdaman mo 
na ikaw ay nasa maling kasarian. Mga linya sa mga kanta na nagpapalito ng iyong seksualidad. Mga 
palabas sa sine at television ay madalas na nagpapalabas ng mga taong nalilito sa kanilang 
kasarian. Ang taong ito ay laging masaya, nakakatawa, matalino, at ginagalang. Sino ang iyong 
hinahangaan? Anong imahe ang natatanggap mo sa iyong kaluluwa mula sa mga palabas at 
musika? 
 
Troma: Pwede kang ibully ng iyong mga kaibigan at kamag-anak, tutuksuhin ka at sasabihan ng 
maling kasarian ang iyong kaluluwa. Sisimulan mong tanungin ang iyong seksualidad dahil sa mga 
sinasabi at mga palagay ng iba sa iyong seksualidad. Iba pang klase ng troma ay ang seksual na 
pang-aabuso, maari itong lumikha ng pinto sa loob ng iyong kaluluwa upang pagdudahan ang iyong 
seksualidad. Ang pagkaabuso sa seksualidad ay maaring lumikha sa loob ng iyong katawan ng 
pagnanasa na hindi ayon sa kasarian ng iyong espiritu at katawan. Ang pisikal na pang-aabuso ay 
lumilikha ng hindi pagkaibig sa ibang kasarian tulad ng lalaki ay hindi niya magustuhan ang babae o 
ang babae ay hindi niya magustuhan ang lalaki, at napapalitan ito ng pagkaakit sa kapwa lalaki o 
babae. Mahalaga na tandaan na ang tromang iyon ay hindi laging nagreresulta ng pagkalito sa 
kasarian. Ngunit, ang troma ay maaring magmarka sa iyong kaluluwa na kung saan ang binhi ng 
maling seksualidad ay maaring sumibol. 
 
Hindi pagtanggap: Nilikha ng Diyos ang pamilya upang punan ang pangangailangang emosyon ng 
isang bata, lalo na sa kaniyang paglaki na may malusog na pagtanggap sa kanyang kasarian. Kung 
nanlalamig ang magulang, pinipigil ang pagmamahal, at malayo ang emosyon sa anak, ito ay 
lumilikha ng pakiramdam ng hindi pagtanggap. Kung nararanasan mo ito, maari kang lumaki na may 
mahinang pang-unawa na kung sino ka sa iyong tunay na kasarian. Ang hindi pagtanggap o 
pagtalikod ng lalaki o babaeng magulang ay maaring lumikha ng pangangailangan ng katibayan ng 
kaniyang seksualidad. Maari na ang hindi pagtanggap ng magulang ay pwedeng makalikha ng 
maling pakiramdaman ng seksualidad. Minsan, kapag ang isang magulang ay wala o hindi 
maramdaman ang kanyang presensiya, pakiramdam ng bata na ang seksual na kapareha ang 
magpupuno ng mga pagkukulang na iyon. Lumilikha ito ng pakiramdam na ang katawan, kaluluwa 
at espiritu ay mayroong hindi magkahalintulad na kasarian. 
 
Seksual na Espiritu: May mga espiritung bakla, tomboy at nanlilito ng kasarian na ang mga bata 
ang pinupuntirya, pamilya, at matatanda. Ang espiritung ito ay eksperto sa kaisipan patungkol sa 
pagkaakit sa kaparehong kasarian o hindi pagtanggap sa kasarian noong ipinanganak siya. Ang 
espiritung ito ay maaring pumasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng panonood ng sine, sa 
baklang kaibigan, sa kalungkutan, hindi pagtanggap, pornograpia, social media, o mga awitin. 
Mayroon ding mga lugar na maraming tao na may seksual na espirtu. Madalas na pinupuntirya ng 
seksual na espiritu ang taong nakaranas ng isa sa mga nagbukas ng pintong ito: troma, hindi 
pagtanggap, idolotria, o ang mundo. Karaniwan, ang espiritung seksual ay patuloy na namimilit sa 
tao sa pamamagitan ng paulit-ulit na itinatanim ang maling damdamin at maling kaisipan tungkol sa 
seksualidad. Nang-aakit ang espiritu sa pamamagitan ng maling paghanga sa kaparehong kasarian. 
Ang ibang tao ay pwedeng bigla na lang maaakit sa iyo o maakit ka sa kanila. Ito ay matagal nang 



klase ng pag-atake ng espiritu at ang pakiramdam na ito ay isang kasinungalingan. Ang seksual na 
espiritu ay nagpapahirap sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-iisip at pagkatakot. Ang mga 
kalabang ito ay pwedeng gamitin ang tinig ng iyong kaisipan. Magagamit nila ang tinig ng iyong pag-
iisip para sumagot ka sa sarilin mong kaisipan. Ito ang nagpapapaniwala sa iyo para isiping maakit 
sa kaparehong kasarian o isiping huwag tanggapin ang sarili mong kasarian. Ang seksual na espiritu 
ay lumalakas din sa iyong buhay kung ikaw ay sasang-ayon sa kanila sa pamamagitan ng hindi 
pagtanggap sa sarili mong kasarian. Habang sumasang-ayon ka sa kanilang kaisipan, lalo kang 
nakukumbinse na ikaw ay isang bakla, tomboy, transgender, o bisexual. 
 
Buod: Paano maging tunay sa iyong kasarian 
 
Katotohanan #5: Sa pamamagitan ng relasyon kay Jesu-Kristo, maari kang mamuhay sa 
iyong tunay na kasarian. 
Sinasabi ng Panginoon, ang iyong Mananakop, ay Siya na humubog sa iyo sa sinapupunan: 
“Akong si Yahweh, na iyong Tagapagligtas, ang lumikha sa iyo: Ako ang lumikha ng lahat ng 
bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan, at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan.” 
Isaias 44:24. Nilikha ka ng Diyos upang mag-isip, damhin, maranasan at ipamuhay ang tunay na 
kasarian na para sa IYO. Ang tunay mong kasarian ay may seksual na kaugnayan sa pagitan ng 
iyong katawan, kaluluwa at espiritu. Ikaw ay nilikha upang luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng 
klase ng iyong pamumuhay. Nilikha ka ng Diyos at Siya ang pumili ng iyong seksual na 
pagkakakilanlan. Siya ang lumikha sa iyo. 
 
Katotohanan #6: Ang iyong espiritu, kaluluwa at katawan ay nilikha sa pakikipag-isa kay Jesu-
Kristo upang gawin ang gawain ng Diyos. 
“Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus ay nilikha 
niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin.” 
Efeso 2:10. Ikaw ay kakaibang tao na may kakaibang mga karanasan  at mga talento. Ang ibang 
mga kanasang ito, mga katangian, at mga talento ay maaring makita bilang lalaki o babae sa inyong 
kultura. Kailangan mong malaman na ang gawa ng Diyos ay hindi isang pagkakamali. 
Pinahahalagahan niya ang iyong kakayahan at personalidad na mga katangian. Magtiwala sa iyong 
mga naisin, mga talento at mga kaloob na idinisenyo ng Diyos sa iyo. Nilikha ka ng Diyos para gawin 
ang Kaniyang mabuting gawa, habang namumuhay ka sa iyong tunay, totoong kasarian. Basahin 
mo ang iyong Biblia at alamin kung ano ang mga mabubuting gawa na nais ng Diyos na ipagawa sa 
iyo. Ayaw niyang gamitin mo ang iyong hindi totoong boses o gamitin mo ang iyong katawan para 
sumayaw ng mga makamundong sayaw. Ayaw Niyang magkaroon ka ng mga crush sa kaparerhong 
kasarian. Ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng pantasya sa kaparehong kasarian. Ayaw ng Diyos na 
kamuhian mo ang iyong sarili. Ibig ng Diyos na mahalin mo Siya, pahalagahan ang iyong sarili, at 
mahalin ang kapwa ng may malinis na pagmamahal. May naisin ang Diyos sa iyo, habang 
ipinamumuhay mo ang iyong tunay na kasarian. Tulad ng nasa Biblia nakilala si Jeremias, nilikha at 
binigyan ng Diyos ng layunin sa buhay, kilala ka, nilikha at binigyan ng layunin sa buhay. “Bago ka 
pa ipinaglihi at ipanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa.” 
Jeremias 1:5. 
 
Katotohanan #7: Kung ikaw ay mananampalataya, Kilala ka na Niya bago pa Niya likhain ang 
mundo. 
“Bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng 
ating pakikipag-isa kay Cristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. 
Dahil sa pag-ibig ng Diyos.” Efeso 1:4. Kilala ka ng Diyos at nilikha ka Niya upang maging tunay sa 



iyong kasarian. Nilikha ka niya upang maging malinis ang moral at walang kasalanan. Ito ang 
inaasahan sa lahat ng mananampalataya. Binayaran ni Jesus ang lahat ng pagkalito ng pamilya sa 
kasarian at mga sexual na kasalanan. Binibigyan din ang bawat mananampalataya ng buhay na 
espiritu na konektado sa Diyos at may kapangyarihang makaramdam, magdesisyon, at ipamuhay 
ang tunay na kasarian sa kaniyang espiritu, kaluluwa at katawan. 
 
Pagiging Tunay na Ikaw 
Ikaw ay nilikha upang papurihan ang Diyos at kasiyahan Siya. Ang ibig sabihin nito ay ikaw ay 
kakaiba, malikhain, matalino, mabait at talento. Ang layunin ng Diyos sa iyo ay maging salamin ng 
Kaniyang mga katangian. Ang layunin ng Diyos sa iyo ay sambahin Siya at magsaya sa araw-araw 
na kasama Siya. Ito ang dahilan kaya dumating si Jesu-Kristo upang mabuhay, mamatay at muling 
mabuhay. Ipinamuhay ni Jesu-Kristo nang perpekto ang layunin ng Diyos. Sinugatan at namatay si 
Jesu-Kristo para bayaran ang iyong kabiguang papurihan ang Diyos at kasiyahan Siya. Naging 
matagumpay si Jesu-Kristo at muling nabuhay. Ipinangako ni Jesu-Kristo na bibigyan Niya ng buhay 
na walang hanggan sa sinumang magsisi sa kasalanan at lalapit sa Kanya para sa kaligtasan. Sa 
pamamagitan ng relasyon kay Jesu-Kristo, maipapamuhay mo ang layunin mo. Mapapapurihan mo 
ang Diyos sa pagiging tao na kung paano ka Niya nilikha. “Kay Yahweh mo hanapin ang 
kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan.” Mga Awit 37:4. Maglaan ng oras na 
matutunan kung sino ang Diyos at maglaan ng oras sa Kaniya. Kung nakatuon ka sa iyong relasyon 
sa Diyos, tutulungan ka Niyang makita ang iyong kaligayahan sa pagiging tunay na ikaw. Kung 
nakatuon ka sa Diyos at sa Kaniyang salita, aayusin Niya ang iyong nararamdaman at naisin upang 
umayon sa Kaniyang layunin sa iyo at sa iyong kasarian. Pupunan ng Diyos ang iyong buhay ng 
pagnanais na Kaniyang itinanim sa iyong puso. Ito ay sobra-sobra, ito ay sobrang kasiya-siya kaysa 
sa paghahangad sa maling layunin ng iyong puso. Hayaan mong ayusin ng Diyos ang puso mo, 
habang ginugugol mo ang iyong oras sa Kaniya at sa Kaniyang Salita. “Sumusulat ako sa inyo, mga 
kabataan, sapagkat malalakas kayo; nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at napagtagumpayan 
na ninyo ang masama.” 1 Juan 2:14b. 
 
Malaya sa Iyong Tunay na Kasarian 
Ang bawat isa na pinalaya ni Jesus ay magkakaroon ng tunay na kalayaan. Bilang isang 
mananampalataya, binigyan ka ni Jesu-Kristo ng kapangyarihan na sabihan ang mga umaatakeng 
demonyo na layuan ka. Maari mong eksaminin ang iyong pag-iisip, mga nararamdaman at 
magdesisyon kung alin ang ayon sa katotohanang nagmumula sa Diyos at alin ang kasinungalingan. 
Maari mong ibigay kay Jesu-Kristo ang mga naiisip mong iyan at sabihin sa demonyong umaatake 
sa iyo na layuan ka sa pangalan ni Jesus. Sa ibaba ay ang mga panalangin at pagpapahayag upang 
matulungan kang makalaya. 
 
Panalangin Para sa Proteksiyon ng Diyos 
“Diyos Amang Nasa Langit, tinatakluban ko ang aking sarili, ang miyembro ng aking pamilya 
(pangalan nila) at ang aking mga alagang hayop sa dugo ni Jesu-Kristo. Banal na Espiritu, ipadala 
po Ninyo ang inyong mga anghel upang proteksiyunan ako at ang aking pamilya mula sa espiritual 
na umaatake at mula sa espiritu ng paghihiganti. Sa pangalan ng Panginoong Jesu-Kristo, tinatalian 
ko ang anumang espiritu na nasa akin para hindi lumipat sa sinumang miyembro ng aking tahanan 
o pag-atake sa akin o sa kahit sino sa aking pamilya sa pisikal man, mental o espiritual. Sa 
makapangyarihang pangalan ni Jesus, amen.” 
 
Pagpapahayag ng Katotohanan: Sabihin ito nang malakas. 
“Amang nasa Langit, alam kong nilikha mo ang aking espiritu, kaluluwa at katawan na may iisang 



kasarian. Totoo ang Iyong salita at nagtitiwala ako sa Iyo. Akin pong hinihingi ng tawad ang aking 
pagkalito sa aking kasarian. Jesus, salamat sa pagkamatay mo sa krus upang iligtas ako sa aking 
mga kasalanan, kahihiyan, at sa pagkakasala. Salamat dahil maari akong maging isang bagong 
nilalang sa pamamagitan ni Jesus. Salamat sa tunay kong seksual na pagkakakilanlan na nilikha mo 
para sa akin. Aking itinatakwil ang espiritu ng pagnanasa. Aking itinatakwil ang espiritu ng 
pagkabakla at pagkatomboy. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesu-Kristo, espiritu 
ng pagnanasa at pagtakwil sa sarili layuan mo ako, ngayon din. (huminga ng malakas papalabas 
ang hangin) Sa pangalan ni Jesu-Kristo, espiritu ng Pagkatomboy at pagkabakla iwanan mo na ako 
ngayon din. Itinatakwil ko ang lahat ng sinasadya o hindi sinasadyang pakikipagkasundo na ginawa 
ko sa iyo. (huminga ng malakas papalabas ang hangin) Si Jesu-Kristo ang hari ng aking seksual na 
pagkakakilanlan. Hari ng pagnanasa, kinukuha ko ang iyong upuan, setro (kapangyarihan), roba, at 
korona at aking ibinibigay kay Jesus. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Hari ng pagnanasa 
iwam mo ako, ngayon din. (huminga ng malakas papalabas ang hangin) Ako ay para kay Jesu-
Kristo, at ako'y nagtitiwala kay Jesu-Kristo bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Banal na 
Espiritu linisin mo ang aking kaluluwa at ang aking katawan mula sa aking maling pag-iisip sa seksual 
na pagkakakilanlan, mga karanasan, paniniwala, at mga gawa. Punuin mo ako ng pagsamba sa 
Diyos, sa katotohanan ng Diyos at sa malusog, tunay na seksual na pagkakakilanlan. Ipadala mo 
ang Iyong mga anghel upang proteksiyunan ako. Sa pangalan ni Jesus, amen.” 
 
Panalangin ng paglilinis 
“Banal na Espiritu, Linisin po Ninyo ang lugar kung saan nananahan ang espiritu ng pagnanasa at 
puspusin po Ninyo ako ng kabanalan, pagiging kuntento at pagpipigil sa sarili. Linisin po Ninyo ang 
lahat ng bahagi ng aking katawan na ginamit sa sexual na imoralidad. Linisin po ninyo ang aking 
mga mata, isipan, at ang aking kaluluwa. Linisin din po Ninyo ang aking konsensiya. Linisin po Ninyo 
kung saan naninirahan ang espiritu na nagpapalito ng aking kasarian, (tomboy), at pagkabakla. 
Puspusin po Ninyo ako ng pagkakuntento at maramdaman ang Iyong pagtanggap at presensiya. 
Puspusin po Ninyo ako ng pagkagutom sa Iyong salita. Burahin po Ninyo ang hindi makadiyos na 
imahe at mga ala-ala na nasa aking isipan. Ipagkaloob po Ninyo sa akin ang isipan ni Kristo! Sa 
pangalan ni Hesus, amen” 
 
Kung Problema ng Pamilya ang Pagkalito sa Kasarian (Sabihin ito nang malakas.) 
“Mahal na Amang nasa Langit, lumalapit ako sa inyo na may problema sa pagkalito sa aking 
kasarian. Ito po ay isang kasalanan at nagbibigay ng problema sa aking pamilya. Problema para sa 
aking (pangalan ng kamag-anak), sa aking (mga kamag-anak na may ganitong kasalanan) at 
problema para sa akin. Humihingi po ako ng kapatawaran para sa aking mga ninuno, aking pamilya, 
at para sa akin para sa kasalanan sa (pangalan ng kasalanan) tinatalikuran ko na ito. Patawarin po 
Ninyo ang aking mga ninuno, at ang aking pamilya at ako para sa kasalanan sa (pangalan ng 
kasalanan). Banal na Espiritu, putulin po Ninyo ang espiritu ng hene-henerasyong pagkalito sa 
kasarian ng aking pamilya at sa akin.” “Hene-henerasyong espiritu ng pagkalito pinuputol kita sa 
buhay ko at sa aking pamilya sa pamamagitan ng espada ng Espiritu. Winawasak kita sa dugo ni 
Jesus. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesu-Kristo, inuutusan kitang iwanan na ako, ang aking 
pamilya, ang aking mga anak, at pati ang aking mga kaapo-apuhan ngayon at magpakailan man! 
“Hene-henerasyong espiritu ng pagkalito inuutusan kitang pumunta kay Jesu-Kristo para tanggapin 
ang iyong kaparusahan.” (huminga ng malakas papalabas ang hangin.) Ulitin ang panalanging ito 
para sa: 1.  Hene-henerasyong espiritu ng pagnanasa 2.  Hene-henerasyong espiritu ng seksual na 
kabuktutan. 
 
 



Putulin ang Relasyon sa Sexual na mga Kapareha 
Kung ikaw ay may sexual na karelasyon bukod pa sa iyong asawa, kailangan mong sabihin ang 
mga sumusunod na panalangin para sa bawat pangalan ng tao. Kung ikaw ay nalulong sa 
pornograpiya at pinanunuod ang espisipikong artistang lalaki ng pornograpiya, sabihin rin nang 
malakas ang pangalan nila sa sumusunod na panalangin. (Hindi nakikita ang taling nag-uugnay sa 
pagitan ng mga tao. Ang relasyon ay hindi na namamalagi, pero mayroong hindi makadiyos na 
koneksiyon na umiiral na tinatawag na  “ugnayan ng kaluluwa” o “hindi makadiyos na ugnayan ng 
kaluluwa.”) 
 
Gumawa ng listahan ng mga pangalan: Kahit sino na nagkaroon ka ng seksual na relasyon at 
mga artisatang pornograpiya na iyong pinanood. 
 
Ipanalangin ang mga sumusunod na panalangin sa bawat pangalan: Ilagay ang pangalan sa 
patlang. (Sabihin ito nang malakas.) 
 “Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, pinuputol ko ang lahat ng taling nag-uugnay 
sa akin sa hindi makadiyos na espiritu, kaluluwa, katawan at ang anumang namagitan sa amin ni 
(pangalan ng seksual na naging kapareha). Pinuputol ko ang pagkaibig sa hindi pangkaraniwang 
relasyon at hinihingi ko sa Diyos na alisin sa akin ang lahat ng naging impluwensiya ni (pangalan ng 
seksual na naging kapareha) noon, at bumabalik ako sa aking sarili ang bawat bahagi na nagkaroon 
ng maling pakikipag-ugnayan at pagkaalipin kay (pangalan ng seksual na naging kapareha). 
Kinakausap ko ang bawat masamang espiritu na nagsamantala sa hindi makadiyos na kaugnayan 
ng aking kaluluwa. Wala ka nang karapatan dito, at inuutusan kitang umalis nang hindi ako 
sinasaktan o sinumang tao, at huwag nang pumunta sa sinumang miyembro ng aking pamilya. Sa 
pangalan ni Jesus, amen!” iii 
 
Katotohanang Pahayag: “Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang 
bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago.” 2 
Mga Taga Corinto 5:17. “Bilang isang mananampalataya, ako ay naging isang tao na dapat maging 
ayon sa likha ng Diyos. Ang aking espiritu, kaluluwa at katawan ay tugma sa isat-isa at may iisang 
magkakahalintulad na kasarian. Ako ay nilikha para parangalan ang Diyos at magalak sa Kaniya 
habambuhay. Wala na ang dating mga bagay. Ako ay bago nang nilalang kay Kristo.” 
 

 
i Horrobin, Peter. Healing through Deliverance: The Foundation and Practice of Deliverance Ministry. Sovereign World Ltd, 2021. 
ii Wagner, Doris. How to Cast Out Demons: A Guide to the Basics. Reprint, Chosen Books, 2000. 
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