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Numero 10:35 Tunggal mairubbuat ti Lakasa ti Tulag, kuna ni Moises, 
“Tumakderka, O Apo; warawaraem dagiti kabusormo ket parmekem dagiti 
gumurgura kenka!”

Deuteronomio 23:5 Ngem saan nga impangag ti Apo a Diosyo ni Balaam. 
Pinagbalinna ketdi a bendision daydi lunod gapu ta inay-ayatnakayo ti Apo.
(Nehemias 13:2)

Salmo 44:4 Sika ti Arik ken Diosko; pagballigiem dagiti tattaom.
Isaias 61:1 Pinunnonak ni Apo Dios iti espirituna. Pinilinak ket imbaonnak a 

mangipakaammo iti naimbag a damag kadagiti napanglaw, mangliwliwa 
kadagiti nalapunos iti ladingit, mangiwaragawag iti pannakaruk-at dagiti 
napagtalaw, ken ti pannakawayawaya dagiti adda iti pagbaludan. (Lucas 
4:18)

Mateo 6:13 inakam iturong iti nakaro a pakasuotan; lisinakami ketdi iti 
Managdakdakes.’ [Ta kukuam ti pagarian ken ti pannakabalin, ken ti gloria
agingga't inggana. Amen.] (Lucas 11:4)

Mateo 8:16 Idi dumteng ti rabii, inyeg dagiti tattao ken ni Jesus dagiti adu a 
linuganan dagiti demonio. Babaen iti balikas, pinaksiat ni Jesus dagiti 
dakes nga espiritu ket pinaimbagna amin a masakit.

Mateo 10:1,8 Inayaban ni Jesus dagiti sangapulo ket dua nga adalanna. 
Inikkanna ida iti pannakabalin a mangpaksiat kadagiti dakes nga espiritu, 
ken mangpaimbag kadagiti agsagsagaba iti amin a kita ti sakit ken an-
annayen. (Marcos 3:14,15) 8 Paimbagenyo dagiti masakit, pagungarenyo 
dagiti natay, agasanyo dagiti agkukutel ken paksiatenyo dagiti demonio. 
Awan imbayadyo iti inawatyo. Ngarud, diyo pabayadan ti ipaayyo.

Mateo 12:26-29 No agbibinnusor dagiti pasurot ni Satanas, kasano a 
mataginayon ti pagarianna? 27 Kunayo a paksiatek dagiti demonio gapu ta
ikkannak ni Beelzebub iti pannakabalin a mangaramid iti kasta. Sinno 
ngarud ti mangted kadagiti pasurotyo iti pannakabalin a mangpaksiat 
kadagiti demonio? 28 Kinapudnona, ti Espiritu ti Dios ti mangted kaniak iti
pannakabalin a mangpaksiat kadagiti demonio. Daytoy ti mangpaneknek 
nga addan kadakayo ti Pagarian ti Dios. 29 “Awan ti makastrek iti balay ti 
napigsa a tao tapno alaenna dagiti kukuana. Reppetenna pay nga umuna ti
napigsa a tao sa agsamsam iti uneg ti balay. (Marcos 3:23-27)

Mateo 12:43-45 “No rummuar ti dakes nga espiritu iti maysa a tao, mapan 
agsursor kadagiti luglugar a namaga nga agsapul iti paginanaanna. No 
awan ti masapulanna, 44 kunana iti nakemna, ‘Agsubliak iti balayko.’ 
Agsubli ngarud ket masarakanna ti balay nga awan nagyanna, nadalus ken



natarimaan. 45 Iti kasta, rummuar ket mangisangpet iti pito nga espiritu a 
dakdakes pay ngem isu, ket kaduana ida nga agnaed sadiay. Ngarud, 
dakdakesto ti kasasaad dayta a tao ngem iti immuna. Kastoyto met ti 
pagbanagan dagiti dakes a tattao iti daytoy a kaputotan.”

Mateo 15:22,26,28 Napan kenkuana ti maysa a babai a taga-Canaan ken 
agnaed iti dayta a disso ket kinunana, “Apo, Anak ni David, kaasiannak 
kadi! Linuganan ti demonio ti anakko a babai ket marigatan unay.” 26 
“Saan a rumbeng nga alaen ti kanen dagiti ubbing sa ipurruak kadagiti 
aso,” kinuna ni Jesus. 28 Iti kasta, kinuna ni Jesus kenkuana, “Babai, 
dakkel ti pammatim! Maited kenka ti dawatmo.” Ket iti dayta met la nga 
oras, immimbag ti anakna.

Mateo 16:19 Itedkonto kenka dagiti tulbek ti Pagarian ti Langit. Ti aniaman 
nga iparitmo ditoy daga, maiparitto met sadi langit. Ket ti aniaman nga 
ipalubosmo ditoy daga, maipalubosto met sadi langit.” (Mateo 18:18)

Mateo 17:19-21 Kalpasanna, sililimed a napan dagiti adalan ken ni Jesus ket 
sinaludsodda kenkuana, “Apay a dimi mapaksiat ti demonio?” 20 “Gapu ta 
bassit ti pammatiyo,” insungbat ni Jesus. “Laglagipenyo a no adda 
pammatiyo a kas iti kadakkel ti bukel ti mostasa, mabalinyo a kunaen iti 
daytoy a bantay, ‘Umaliska ket inka sadiay,’ ket umalis. Mabalinyo nga 
aramiden ti uray ania!” [20 Inayon dagiti dadduma a manuskrito ti 
bersikulo 21 Ngem saan a mapaksiat dayta a kita ti espiritu, no di laeng 
babaen iti panagkararag ken panagayunar.]

Marcos 1:23-26 Pagammoan, simrek iti sinagoga ti maysa a lalaki a linuganan
ti dakes nga espiritu.24“Ania ti gagaram kadakami, Jesus a taga-Nazaret? 
” inyikkisna. “Immayka kadi a mangdadael kadakami? Am-ammoka: sika ti 
nasantoan nga imbaon ti Dios!” 25 “Agulimekka!” intubngar ni Jesus iti 
dakes nga espiritu. “Rummuarka iti dayta a tao!” 26 Ti dakes nga espiritu 
pinagkuyegyegna ti lalaki, imkis iti napigsa ket rimmuar kenkuana.

Marcos 1:32-34 (32/33) Idi nakalneken ti init iti dayta nga aldaw, 
nagdudupudop dagiti tattao iti dayta a lugar iti sango ti balay nga ayan ni 
Jesus. Impanda kenkuana dagiti masaksakit ken dagiti linuganan ti 
demonio. 34 Pinaimbag ni Jesus dagiti adu nga agsagsagaba iti 
nadumaduma a kita ti sakit. Pinaksiatna ti adu a demonio. Ngem dina 
pinalubosan nga agsao dagiti demonio ta ammoda ti kinasiasinona.

Marcos 1:39 Ngarud, sinursorna amin a paset ti Galilea. Nangaskasaba 
kadagiti sinagogada ken namakpaksiat kadagiti demonio.

Marcos 5:8 (Sinaona daytoy gapu ta kinuna ni Jesus kenkuana, “Dakes nga 
espiritu, rummuarka iti daytoy a tao!”)

Marcos 6:7,13 Inayabanna dagiti sangapulo ket dua nga adalanna, ket 
imbaonna ida a sagdudua. Inikkanna ida iti pannakabalin a mangpaksiat 



kadagiti dakes nga espiritu. 13 Pinaksiatda ti adu a demonio. 
Sinapsapoanda iti lana dagiti adu a masaksakit ket naimbaganda amin.

Marcos 9:23-25 “Apay a kunam ‘No kabaelam’? Amin a banag kabaelan ti tao 
nga adda pammatina,” kinuna ni Jesus. 24 “Adda pammatik ngem saan a 
naan-anay,” dagus nga inyikkis ti ama. “Punnoam ti pagkurangan ti 
pammatik.” 25 Nadlaw ni Jesus dagiti tattao nga agdidinnuron nga 
umasideg kenkuana. Binilinna ti dakes nga espiritu, “Sika a tuleng ken 
umel nga espiritu, pumanawka itoy nga ubing ket dimo subsublianen.”

Marcos 9:29 “Kararag laeng ti makapaksiat iti dayta a kita ti espiritu,” 
insungbat ni Jesus, “ket awanen sabali.”

Marcos 9:38,39 “Maestro,” kinuna ni Juan ken ni Jesus, “nakitami ti maysa a 
tao a mangpakpaksiat kadagiti demonio babaen iti panangaramatna iti 
naganmo. Pinaritanmi gapu ta ditay met kadua.” 39 Imbaga ni Jesus 
kadakuada, “Diyo parparitan, ta awan ti agaramid iti milagro babaen iti 
panangaramatna iti naganko sa kalpasanna agsao kadagiti dakes a banag 
maipapan kaniak.

Marcos 16:17 Maitedto kadagiti mamati dagitoy a pannakabalin: Iti naganko, 
paksiatendanto dagiti demonio. Agsaodanto kadagiti sabali a pagsasao.

Lucas 4:34-36 “Ania ti kayatmo kadakami, Jesus a taga-Nazaret?” kinunana. 
“Umaynakami kadi dadaelen? Am-ammoka! Sika ti Nasantoan nga imbaon 
ti Dios.” 35 Binilin ni Jesus ti espiritu. “Agulimekka,” kinunana, “ket 
rummuarka iti dayta a tao!” Tinumba ti demonio ti tao iti sangoananda 
amin ket rimmuar kenkuana a dina inan-ano. 36 Nasdaawda amin ket 
kinunada iti maysa ken maysa: “Ania dagitoy a saona? Adda turay ken 
pannakabalinna a mangbilin kadagiti dakes nga espiritu, ket rummuarda!”

Lucas 4:41 Rimmuar met dagiti demonio kadagiti adu a tattao ket inyik-
ikkisda: “Sika ti Anak ti Dios!” Ngem inungtan ida ni Jesus. Dina impalubos
nga agsaoda ta ammoda nga isu ti Cristo.

Lucas 7:21 Iti dayta nga oras, adu dagiti tattao a pinaimbag ni Jesus kadagiti
saksakit ken an-anayenda. Pinaksiatna dagiti dakes nga espiritu. 
Inagasanna ti adu a bulsek ket nakakitada.

Lucas 8:29 Kasta ti sinaona ta imbilin ni Jesus iti dakes nga espiritu a 
rummuar iti dayta a lalaki. Masansan a parigatenna ket uray tenglen ken 
kawaranda dagiti ima ken sakana, pugsotenna ti kawar sa iturong ti 
demonio iti let-ang.

Lucas 9:40 Dinawatko kadagiti adalam a paksiatenda koma, ngem dida 
nabalinan.”

Lucas 10:17-20 Siraragsak a nagsubli dagiti pitopulo ket dua. “Apo,” 
kinunada, “uray dagiti demonio nagtulnogda kadakami idi bilinenmi ida iti 
naganmo!” 18 Insungbat ni Jesus, “Nakitak ni Satanas a natnag a kas 



kimat manipud langit. 19 Denggenyo: Inikkankayo iti pannakabalin a 
mangbaddek kadagiti uleg ken manggagama ken mangparmek iti bileg ti 
Kabusor. Awanto ti pakaan-anoanyo. 20 Ngem saankayo koma nga 
agragsak gapu ta agtulnog dagiti dakes nga espiritu kadakayo. 
Agragsakkayo ketdi ta naisurat dagiti nagnaganyo sadi langit.”

Lucas 11:14 Pakpaksiaten idi ni Jesus ti maysa nga umel a demonio manipud
iti maysa a lalaki. Idi napaksiaten ti demonio, makasaon daydi tao.

Lucas 11:20-22 Ngem siak, paksiatek dagiti demonio babaen iti pannakabalin
ti Dios. Daytoy ti mangipaneknek a dimtengen kadakayo ti Pagarian ti 
Dios. 21 “No bantayan ti napigsa a lalaki ti balayna ket sisasagana ti amin 
nga armasna, saan a maan-ano dagiti sanikuana. 22 Ngem no rauten ken 
parmeken ti napigpigsa a lalaki, agawenna amin ti armas a nagtaltalkan ti 
akimbalay. Kalpasanna, bingbingayenna dagiti tinakawna.

Lucas 13:32 “Inkay ibaga iti dayta nga aso,” insungbat ni Jesus kadakuada. 
“‘Ita ken inton bigat, paksiatek dagiti demonio ket mangagasak. Iti 
maikatlo nga aldaw, malpaskonton ti aramidko.’

Juan 14:12 Ibagak ti pudno kadakayo: Ti mamati kaniak, aramidennanto met 
dagiti aramidek; wen, dakdakkelto pay ngem dagitoy ti aramidenna ta 
innak iti Ama.

Juan 17:15 Diak dawaten nga ipanawmo ida ditoy lubong, no di ket 
salaknibam ida iti Managdakdakes.

Dagiti Aramid 10:38 “Ammoyo ti maipapan ken ni Jesus a taga-Nazaret, ken ti
panangkonsagrar ti Dios kenkuana babaen iti pannangtedna kenkuana iti 
Espiritu Santo ken pannakabalin. Iti sadinoman a lugar a napanan ni 
Jesus, nagar-aramid iti naimbag ken nangpapaimbag kadagiti pinarparigat 
ti Diablo, gapu ta adda kenkuana ti Dios.

Dagiti Aramid 16:17,18 Sinursurotnakami kada Pablo ket ipukpukkawna, 
“Adipen ti Kangatoan a Dios dagitoy a tattao. Ipakaammoda kadakayo ti 
dalan a pakaisalakanan!” 18 Adu nga aldaw a kasta ti ar-aramidenna 
agingga iti nauma ni Pablo ket sinangona ti balasang sana kinuna iti 
espiritu, “Iti nagan ni Jesu-Cristo, ibilinko a rummuarka iti dayta a babai.” 
Dagus a rimmuar ti espiritu kenkuana.

Dagiti Aramid 19:11,12 Nagar-aramid ti Dios kadagiti nakaskasdaaw a 
milagro babaen iti panangaramatna ken ni Pablo. 12 Uray dagiti panio ken 
apron nga inaramatna, naipanda kadagiti masakit. Napaimbagda ket 
napaksiat dagiti dakes nga espiritu kadakuada.

Dagiti Aramid 26:15-18 “‘Siasinoka, Apo?’ sinaludsodko. ‘Siak ni Jesus nga 
idaddadanesmo,’ insungbat ti Apo. 16 ‘Tumakderkan. Nagparangak kenka 
tapno dutokanka nga adipenko. Sika ti mangibaga kadagiti tattao iti 
nakitam ita nga aldaw maipapan kaniak ken kadagiti ipakitakto pay 



kenka. 17 Isalakankanto kadagiti tattao ti Israel ken kadagiti Hentil a 
pangibaonak kenka. 18 Lukatamto dagiti matada, ket manipud iti sipnget, 
iturongmonto ida iti lawag. Manipud iti pannakabalin ni Satanas, iturong-
mo ida iti pannakabalin ti Dios tapno babaen iti pammatida kaniak, mapak-
awanto dagiti basbasolda ket maibilangdanto kadagiti tattao ti Dios.’”

Taga-Roma 16:20 Iti mabiit, ti Dios a pagtaudan ti talna, parmekennanto ni 
Satanas. Adda koma kadakayo ti parabur ni Apotayo a Jesus.

2 Taga-Corinto 2:11 tapno dinatayo gundawayan ni Satanas. Ammotayo dagiti
panggepna.

Taga-Galacia 1:4/5 Inted ni Cristo ti biagna gapu kadagiti basbasoltayo, kas 
mayannurot iti pagayatan ti Dios ken Amatayo, tapno wayawayaannakayo 
iti daytoy agdama a lubong a napnoan iti kinadakes. Madaydayaw koma ti 
Dios iti agnanayon! Amen. Siak, ni Pablo, ti naggapuan daytoy a surat. Ti 
pannakaayabko a kas apostol ket saan a nagtaud iti tao wenno babaen iti 
tao no di ket nagtaud ken ni Jesu-Cristo ken iti Dios Ama a namagungar 
kenkuana. 

Taga-Efeso 4:27 diyo ikkan ti Diablo iti gundawayna a mangsulisog kadakayo.
Taga-Efeso 6:11 Ikawesyo ti amin a kabal nga ited ti Dios tapno mabalinyo a 

sarangten dagiti pangallilaw ti Diablo.
2 Taga-Tesalonica 3:2,3 Idawatyo met nga ispalennakami ti Dios kadagiti 

nakillo ken dakes a tattao. Ta saan nga amin a tattao ket mamati iti 
mensahe. 3 Ngem mapagtalkan ti Apo. Papigsaen ken salaknibannakayto 
iti Managdakdakes.

2 Timoteo 2:26 Iti kasta, agsublida iti nasayaat a panunotda ket makaruk-
atda iti palab-og ti Diablo a nangtiliw kadakuada tapno aramidenda ti 
pagayatanna.

2 Timoteo 4:18 Ispalennakto ti Apo iti amin a kinadakes, ket alaennakto nga 
awan pakaan-anoak iti nailangitan a Pagarianna. Maipaay koma kenkuana 
ti dayag nga awan inggana! Amen.

1 Pedro 5:8 Agsalukagkayo. Agsiputkayo. Agdakdakiwas ti Diablo a 
kabusoryo — kasla leon a ngumerngernger nga agsapsapul iti alun-onenna.

1 Juan 4:4 Ngem kukuanakayo ti Dios, annakko, ket naparmekyon dagiti 
sinan-profeta, agsipud ta nabilbileg ti Espiritu nga adda kadakayo ngem ti 
espiritu nga adda kadagiti taga-lubong.
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