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Numeros 10:35 Ug nahatabo nga, sa migikan ang arca, nga si Moises miingon:
Tumindog ka, Oh Jehova, ug himoa nga ang imong mga kaaway 
magakatibulaag; ug himoa nga kadtong mga nanagdumot kanimo 
mangalagiw gikan sa imong atubangan.

Deuteronomio 23:5 Apan si Jehova nga imong Dios dili buot magapatalinghug 
kang Balaam, kondili gibalhin ni Jehova nga imong Dios ang tunglo sa 
pagkapanalangin alang kanimo, kay si Jehova nga imong Dios nahagugma 
kanimo. (Nehemias 13:2)

Mga Salmo 44:4 Ikaw Oh Dios, mao ang akong Hari: Magsugo ka ug kaluwasan
alang kang Jacob.

Isaias 61:1 Ang Espiritu ni Jehova nga Ginoo ania sa ibabaw kanako; tungod 
kay gidihogan ako ni Jehova aron sa pagwali sa maayong mga balita sa 
mga maaghop; ako gipaanhi niya aron sa pagbugkos sa mga dugmok ug 
kasingkasing, aron sa pagmantala sa kagawasan sa mga binihag, ug sa 
pag-abli sa bilanggoan alang kanila nga ginagapus; (Lukas 4:18)

Mateo 6:13 ug ayaw kami itugyan sa panulay. kondili luwasa kami gikan sa 
dautan. Kay imo ang gingharian, ug ang gahum, ug ang himaya, hangtud sa 
kahangturan. Amen. (Lukas 11:4)

Mateo 8:16 Ug sa pagkasawomsom na, ilang gipanagdala ngadto kaniya ang 
daghang mga giyawaan; ug pinaagi sa pusa ka pulong iyang gipagula ang 
mga espiritu gikan kanila, ug iyang giayo ang tanang mga masakiton.

Mateo 10:1 Ug ang iyang napulog-duha ka mga tinun-an iyang gitawag ngadto 
kaniya, ug iyang gihatagan silag kagahum batok sa mga mahugawng 
espiritu, aron sa pagpagula niini, ug sa pag-ayo sa tanang mga sakit ug sa 
tanang kaluyahon. (Marcos 3:14,15)

Mateo 10:8 Ayoha ninyo ang mga masakiton, banhawa ninyo ang mga patay, 
hinloi ninyo ang mga sanlahon, pagulaa ninyo ang mga yawa. Nakadawat 
kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo nga walay bayad.

Mateo 12:26-29 Ug kon si Satanas mao man ang nagapagula kang Satanas, 
nabahin diay siya batok sa iyang kaugalingon; nan, unsaon pa man 
pagbarug sa iyang gingharian? 27 Ug kon pinaagi man diay kang Beelzebu 
nagapagula ako sa mga yawa, pinaagi ba kang kinsa ang inyong mga anak 
nagapagula kanila? Busa sila mao ang magahukom kaninyo. 28 Apan kon 
pinaagi man sa Espiritu sa Dios ginapagula ko ang mga yawa, nan, ang 
gingharian sa Dios nahidangat na diay diha kaninyo. 29 O unsaon man sa 
usa ka tawo ang pagsulod sa balay sa usa ka kusgan ug pag-agaw sa 
kabtangan niini, gawas kon iya unang gapuson ang kusgan? Unya 
makahimo na siya sa pagpangawat sa balay niini. (Marcos 3:23-27)

Mateo 12:43-45 Sa diha nga ang mahugawng espiritu makagula na sa tawo, 
kini mosuroy latas sa mga dapit nga mamala aron sa pagpangitag pahulay, 



apan wala siyay makaplagan niini. 44 Unya magaingon siya, Mobalik hinoon
ako, sa akong balay nga akong gigikanan. Ug sa pag-abut niya, iyang 
makita kini nga wala puy-i, sinilhigan na, ug maayo nang pagkahimutang. 
45 Ug unya molakaw siya ug magkuhag laing pito ka mga espiritu nga labi 
pang dautan kay kaniya, ug sila mosulod ug mopuyo niini; ug ang ulahing 
kahimtang niadtong tawhana molabi pa ka ngil-ad kay sa sinugdan. Mao 
usab kana ang mahitabo niining kaliwatana nga dautan."

Mateo 15:22,26,28 Ug tan-awa, miabut ang usa ka babayeng Canaanhon nga 
taga-didto, ug misinggit nga nag-ingon kaniya, Ginoo, Anak ni David, kaloy-i
intawon ako; ang akong anak nga babaye ginasakit pag-ayo sa usa ka 
yawa." 26 Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, Dili matarung nga kuhaon 
ang tinapay nga alang sa mga anak ug iitsa ngadto sa mga iro." 28 Ug 
kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, O babaye, pagkadaku sa imong 
pagsalig! Pagabuhaton kini alang kanimo sumala sa imong gusto." Ug 
dihadiha naayo ang iyang anak nga babaye.

Mateo 16:19 Ug hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit, ug 
bisan unsay imong pagabugkoson dinhi sa yuta, didto sa langit pagailhon 
kini nga binugkos; ug bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta, didto sa
langit pagailhon kini nga linuagan." (Mateo 18:18)

Mateo 17:19-21 Ug kang Jesus miduol ang mga tinun-an nga silasila ra ug 
miingon kaniya, Nganong wala man kami makapagula kaniya?" 20 Kanila 
mitubag siya nga nag-ingon, Tungod sa kadiyutay sa inyong pagtoo. Kay sa 
pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kon may pagtoo kamo nga ingon 
ug liso sa mustasa, makaingon kamo niining bukid, Bumalhin ka gikan dinhi
ngadto didto, ug kini mobalhin; ug walay magamakuli alang kaninyo. 21 
Apan kining matanga dili mahimo sa pagpagula gawas sa paagi sa pag-
ampo ug pagpuasa."

Marcos 1:23-26,32-34 Ug niadtong tungora, sa sulod sa ilang sinagoga didtoy 
tawo nga gisudlan sa usa ka mahugaw nga espiritu; 24 ug misinggit ang 
mahugawng espiritu nga nag-ingon, Unsay imong labut kanamo, Jesus nga 
Nazaretnon? Mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Nakaila baya ako 
kinsa ikaw, ang Balaan sa Dios." 25 Apan gibadlong siya ni Jesus nga nag-
ingon, Hilum diha, ug gumula ka kaniya!" 26 Ug ang mahugawng espiritu, 
sa nakapalit-ad ug nakapalimbag kaniya, ug sa nagsiyagit sa makusog nga 
tingog, migula gikan kaniya. 32 Ug sa pagkasawomsom, sa pagsalop na sa 
Adlaw, ilang gipanagdala ngadto kaniya ang tanang mga masakiton ug mga
gipangyawaan. 33 Ug ang mga tawo sa tibuok lungsod nanagtapok atbang 
sa pultahan. 34 Ug iyang gipangayo ang daghang nanagmasakit sa 
nagkalainlaing mga balatian, ug iyang gipagula ang daghang mga yawa; ug 
wala niya tugoti ang mga yawa sa pagsulti, kay nakaila man sila kaniya.

Marcos 1:39 Ug ang tibuok Galilea gisuroy niya nga nagwali sulod sa ilang 
mga sinagoga ug nagpagula sa mga yawa.



Marcos 5:8 Kay si Jesus nakaingon man ugod kaniya, Gumula ka sa tawo, 
ikaw, espiritu nga mahugaw!"

Marcos 6:7,13 Ug ang Napulog-Duha iyang gitawag ngadto kaniya, ug 
gisugdan niya ang pagpadala kanila nga magtinagurha, ug gihatagan niya 
silag kagahum batok sa mga mahugawng espiritu. 13 Ug ilang gipagula ang
daghang mga yawa, ug gihidhiran nilag lana ang daghang mga yawa, ug 
gihidhiran nilag lana ang daghang mga masakiton ug gipang-ayo sila.

Marcos 9:23-25,29 Si Jesus miingon kaniya, Kon arang mahimo! Ang tanang 
butang mahimo ngadto sa magatoo." 24 Dihadiha ang amahan sa bata 
mituwaw nga nag-ingon, Nagatoo ako; tabangi ang pagtoo ko nga 
nakulangan!" 25 Ug sa pagkakita ni Jesus nga ang panon sa katawhan 
nanagdungan sa pagsingabut nga nagdalagan, ang mahugawng espiritu 
iyang gibadlong nga nag-ingon kaniya, Ikaw espiritu nga makapaamang ug 
makapabungol, nagasugo ako kanimo, gumula ka ug ayaw na siya sudli 
pag-usab." 29 Siya mitubag kanila, Kining matanga dili mahimo sa 
pagpagula pinaagi sa bisan unsa gawas lamang sa pag-ampo."

Marcos 9:38,39 Ug si Juan miingon kaniya, Magtutudlo, dihay tawo nga among
nakita nga nagpagulag mga yawa pinaagi sa imong ngalan, ug amo siyang 
gidid-an kay wala man siya magasunod kanato." 39 Apan mitubag si Jesus 
nga nag-ingon, Ayaw ninyo siya pagdid-i; kay walay bisan kinsa nga 
magahimog milagro ginamit ang akong ngalan, nga makaako lang dayon sa 
pagsultig dautan batok kanako.

Marcos 16:17 Ug kanila nga motoo maganunot kining maong mga ilhanan: sa 
akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa; magasulti silag mga bag-ong 
sinultihan;

Lukas 4:34-36 Oy! Unsay imong labut kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi 
ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Nakaila baya ako kon kinsa ikaw, ang 
Balaan sa Dios." 35 Apan gibadlong siya ni Jesus nga nag-ingon, Hilum 
diha, ug gumula ka kaniya!" Ug ang yawa, sa gikalamba niya ang tawo diha 
sa ilang taliwala, migula gikan kaniya nga wala makahimo kaniyag kadaut. 
36 Ug silang tanan nahibulong ug nanag-ingon ang usa sa usa, Unsa ba 
kining pulonga? Kay uban sa pagbulot-an ug sa kagahum siya mosugo sa 
mga mahugawng espiritu, ug sila manggula."

Lukas 4:41 Ug usab daghan ang gipagulaan ug mga yawa nga nanagsinggit, 
Ikaw mao ang Anak sa Dios!" Apan iyang gibadlong sila ug wala niya tugoti 
sa pagsulti, kay sila nakaila man nga siya mao ang Cristo.

Lukas 7:21 Niadtong tungora siya nagpang-ayo sa daghang mga tawo gikan sa
mga sakit ug sa mga balatian ug sa mga dautang espiritu, ug daghan ang 
mga buta nga iyang gihatagan ug panan-aw.

Lukas 8:29 Kay si Jesus misugo man ugod sa mahugawng espiritu sa paggula 
gikan sa tawo (Kay sa makadaghan siya pagadakpon niini; siya 
gipabantayan ug gitalikalaan ug giposasan, apan ang mga gapus iya rang 



pamugtoon, ug siya giabog sa yawa ngadto sa mga dapit nga awaaw.)
Lukas 9:40 Ug gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa pagpagula unta niini, 

apan sila wala makahimo."
Lucas 10:17-20 Unya ang Kapitoan namauli nga malipayon, nga nanag-ingon, 

“Ginoo, bisan pa gani ang mga yawa nagapailalum nga masinugtanon 
kanamo tungod sa imong ngalan!” 18 Ug si Jesus miingon kanila, “Nakita 
ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. 19 Tan-awa, 
gihatagan ko kamog kagahum sa pagtunob ug mga halas ug mga tanga, ug 
kagahum batok sa tanang gahum sa kaaway; ug walay bisan unsa nga 
makadaut kaninyo. 20 Ngani ayaw ninyo ikalipay nga ang mga espiritu 
nagapailalum nga masinugtanon kaninyo; ikalipay hinoon ninyo nga ang 
inyong mga ngalan nahisulat na didto sa langit.”

Lukas 11:14,20-22 Ug nahitabo nga si Jesus nagpagula sa usa ka yawa nga 
makapaamang; ug sa gikapagula na ang yawa, ang tawong amang nakasul-
ti, ug ang katawhan nanghibulong. 20 Apan kon pinaagi man sa tudlo sa 
Dios ako nagapagula sa mga yawa, nan, ang gingharian sa Dios nahidangat 
na diha kaninyo. 21 Sa diha nga ang tawong kusgan ug sangkap sa hinagi-
ban magabantay sa iyang kaugalingong balay, ang iyang kabtangan maga-
pabilin sa kalinaw. 22 Apan sa diha nga sulongon siya sa labi pang kusgan 
kay kaniya ug lupigon siya, ang hinagiban nga iyang gisaligan pagailugon 
gikan kaniya, ug pagabahinbahinon ang mga inagaw nga gikan kaniya.

Lukas 13:32 Siya mitubag kanila, Adtoa ug suginli ninyo ang maong 
singgalong, Tan-awa, ginapagula ko ang mga yawa ug ginahimo ko ang 
pagpang-ayo karon ug ugma, ug sa ikatulo ka adlaw matapus ko na ang 
akong bulohaton.

Juan 14:12 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang 
mosalig kanako magahimo usab sa mga buhat nga akong ginabuhat; ug labi
pa gani ka dagkung mga buhat kay niini ang iyang pagabuhaton, kay 
moadto man ako sa Amahan.

Juan 17:15 Dili ako mangamuyo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, 
kondili hinoon nga imo unta silang ilikay gikan niadtong dautan.

Mga Buhat 10:38 mahitungod kang Jesus nga taga-Nazaret, giunsa sa Dios 
pagdihog kaniyag Espiritu Santo ug gahum; giunsa niya pagpangadto-adto 
sa paghimog mga kaayohan ug sa pagpang-ayo sa tanang gisakit sa yawa, 
kay ang Dios uban man kaniya.

Mga Buhat 16:17,18 Ug si Pablo ug kami gisunodsunod niya nga nagsinggit, 
Kining mga tawhana maoy mga ulipon sa Labing Halangdong Dios, ug 
kaninyo nagamantala sila sa dalan sa kaluwasan." 18 Ug kini gibuhat niya 
sulod sa daghang mga adlaw. Apan si Pablo nga gisamokan gayud kaniya, 
miatubang ug miingon sa espiritu, Sa ngalan ni Jesu-Cristo, ako nagasugo 
kanimo sa paggula gikan kaniya." Ug kini migula dihadiha.

Mga Buhat 19:11,12 Ug ang Dios naghimog dagkung mga milagro pinaagi sa 



mga kamot ni Pablo, 12 nga tungod niana ang mga masakiton gipanagdad-
an ug mga panyo o mga tapis nga nahidapat sa lawas ni Pablo, ug sila 
nangaayo sa ilang mga sakit ug namahawa kanila ang mga espiritu nga 
dautan.

Mga Buhat 26:15-18 Ug nangutana ako, Kinsa ka ba, Ginoo? Ug ang Ginoo 
mitubag, Ako mao si Jesus nga imong ginalutos. 16 Apan bumangon ka ug 
tumindog ka; kay mitungha ako karon kanimo alang niining maong tuyo, sa 
pagtudlo kanimo sa pag-alagad ug pagpanghimatuod sa mga butang nga 
niini nakita mo ako ug sa mga butang nga niini magapakita ako kanimo, 17 
nga magapalingkawas ako kanimo gikan sa mga tawo ug sa mga Gentil 
kang kinsa paadtoon ko ikaw 18 aron sa pagpabuka sa ilang mga mata, 
aron sila managpamali gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag ug gikan sa 
kagamhanan ni Satanas ngadto sa Dios, aron mapasaylo ang ilang mga 
sala ug managdawat sila sa ilang bahin diha sa mga nangahimong balaan 
pinaagi sa pagsalig kanako.

Roma 16:20 Ug sa dili madugay ang Dios sa kalinaw magadugmok kang 
Satanas diha sa ubos sa inyong mga tiil. Ang grasya sa atong Ginoong 
Jesu-Cristo magauban kaninyo.

2 Corinto 2:11 aron kita dili malupigan ni Satanas; kay kita nasayud na man sa
iyang mga laraw.

Galacia 1:4 nga mitugyan sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala aron 
nga gikan niining dautan nga kapanahonan sa kalibutan karon, maluwas 
kita niya sumala sa kabobut-on sa atong Dios ug Amahan;

Efeso 4:27 ug ayaw ninyo hatagig higayon ang yawa.
Efeso 6:11 Isul-ob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios, aron makabarug kamo 

batok sa mga malipatlipatong kaugdahan sa yawa.
2Tesalonica3:2,3 ug aron maluwas kami gikan sa mga tawong lampingasan ug

dautan; kay dili man ugod ang tanan may pagtoo. 3 Apan ang Ginoo kasalig-
an; ug siya magalig-on kaninyo ug manalipod kaninyo gikan sa dautan.

2 Timoteo 2:26 ug sila makaikyas gikan sa bitik sa yawa, tapus mabihag sila 
niya aron sa pagbuhat sa iyang kabubut-on. 

2 Timoteo 4:18 Ang Ginoo magapalingkawas kanako gikan sa tanang 
makadaut ug magaluwas kanako alang sa iyang langitnong gingharian. 
Kaniya ang himaya hangtud sa kahangturan. Amen.

1 Pedro 5:8 Magmalinawon kamo sa hunahuna, managtukaw kamo. Ang 
inyong kaaway nga mao ang yawa nagalibotlibut sama sa leon nga 
nagangulob nga nangitag iyang matukob.

1 Juan 4:4 Mga anak, kamo iya sa Dios, ug sila inyo nang gidaug; kay siya nga 
anaa kaninyo labaw pa kay kaniya nga ania sa kalibutan.
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