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Mga Bilang 10:35 At nangyari pagka ang kaban ay isinulong na sinabi ni 
Moises, Bumangon ka, Oh Panginoon, at mangalat ang mga kaaway mo, at 
magsitakas sa harap mo ang nangapopoot sa iyo.

Deuteronomio 23:5 Gayon ma'y hindi dininig ng Panginoon mong Dios si 
Balaam; kundi pinapaging pagpapala ng Panginoon mong Dios, ang sumpa 
sa iyo; sapagka't iniibig ka ng Panginoon mong Dios. (Nehemiah 13:2)

Mga Awit 44:4  Ikaw ang aking Hari, Oh Dios: magutos ka ng kaligtasan sa 
Jacob.

Isaias 61:1 Ang Espiritu ng Panginoong Dios ay sumasa akin; sapagka't 
pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga 
maamo; kaniyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, 
upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan 
sa nangabibilanggo; (Lucas 4:18)

Mateo 6:13 At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa 
masama. Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang 
kaluwalhatian, magpakailan man. Siya nawa. (Lucas 11:4)

Mateo 8:16 At nang kinahapunan, ay dinala nila sa kaniya ang maraming 
inaalihan ng demonio: at pinalayas niya sa isang salita ang masasamang 
espiritu at pinagaling ang lahat ng mga may sakit:

Mateo 10:1,8 At pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang labingdalawang alagad,
at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na 
espiritu, upang mapalabas nila, at upang kanilang mapagaling ang lahat ng 
sarisaring sakit at ang lahat ng sarisaring karamdaman. (Marcos 3:14,15) 8 
Mangagpagaling kayo ng mga may sakit mangagpabangon kayo ng mga pa-
tay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demon-
io: tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad.

Mateo 12:26-29 At kung pinalalabas ni Satanas si Satanas, siya nababahagi 
laban sa kaniyang sarili; papaano ngang mananatili ang kaniyang kaharian?
27 At kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga 
demonio, ang inyong mga anak sa kaninong pamamagitan sila'y 
pinalalabas? kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. 28 Nguni't 
kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios nagpapalabas ako ng mga 
demonio, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Dios. 29 O papaano 
bagang makapapasok ang sinoman sa bahay ng malakas, at samsamin ang 
kaniyang mga pag-aari, kung hindi muna gapusin ang malakas? at kung 
magkagayo'y masasamsaman niya ang kaniyang bahay. (Marcos 3:23-27)

Mateo 12:43-45 Datapuwa't ang karumaldumal na espiritu, kung siya'y 
lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap 
ng kapahingahan, at hindi makasumpong. 44 Kung magkagayo'y sinasabi 



niya, Babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko; at pagdating niya, ay 
nasusumpungan niyang walang laman, walis na, at nagagayakan. 45 Kung 
magkagayo'y yumayaon siya, at nagsasama ng pito pang espiritu na lalong 
masasama kay sa kaniya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon: at 
nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kay sa 
una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito.

Mateo 15:22,26,28 At narito, ang isang babaing Cananea na lumabas sa mga 
hangganang yaon, at nagsisigaw, na nagsasabi, Kahabagan mo ako, Oh 
Panginoon, ikaw na Anak ni David; ang aking anak na babae ay 
pinahihirapang lubha ng isang demonio. 26 At siya'y sumagot at sinabi, 
Hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. 28 
Nang magkagayo'y sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Oh babae, malaki 
ang pananampalataya mo: mangyari sa iyo ayon sa ibig mo. At gumaling 
ang kaniyang anak mula sa oras na yaon.

Mateo 16:19 Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at 
anomang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit; at anomang iyong 
kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. (Mateo 18:18)

Mateo 17:19-21 Nang magkagayo'y nagsilapit na bukod ang mga alagad kay 
Jesus, at nangagsabi, Bakit baga hindi namin napalabas yaon? 20 At sinabi
niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya: sapagka't 
katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung magkaroon kayo ng 
pananampalataya na kasinglaki ng butil ng binhi ng mostasa, ay masasabi 
ninyo sa bundok na ito, Lumipat ka mula rito hanggang doon; at ito'y lilipat;
at sa inyo'y hindi may pangyayari. 21 Datapuwa't ang ganito'y hindi 
lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno.

Marcos 1:23-26 At pagdaka'y may isang tao sa kanilang sinagoga na may 
isang karumaldumal na espiritu; at siya'y sumigaw, 24 Na nagsasabi, 
Anong pakialam namin sa iyo, Jesus ikaw na Nazareno? naparito ka baga 
upang kami'y puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang Banal ng Dios. 25 
At sinaway siya ni Jesus, na nagsasabi, Tumahimik ka, at lumabas ka sa 
kaniya. 26 At ang karumaldumal na espiritu, nang mapangatal niya siya at 
makapagsisigaw ng malakas na tinig, ay lumabas sa kaniya.

Marcos 1:32-34 At nang kinagabihan, paglubog ng araw, ay kanilang dinala sa 
kaniya ang lahat ng mga may-sakit, at ang mga inaalihan ng mga demonio. 
33 At ang buong bayan ay nangagkatipon sa pintuan. 34 At nagpagaling 
siya ng maraming may karamdaman ng sarisaring sakit, at nagpalabas ng 
maraming demonio; at hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonio, 
sapagka't siya'y kanilang kilala.

Marcos 1:39 At siya'y pumasok sa mga sinagoga nila sa buong Galilea, na 
nangangaral at nagpapalabas ng mga demonio.

Marcos 5:8 Sapagka't sinabi niya sa kaniya, Lumabas ka sa taong ito, ikaw na 
karumaldumal na espiritu.



Marcos 6:7,13 At pinalapit niya sa kaniya ang labingdalawa, at nagpasimulang
sinugo sila na daladalawa; at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa 
mga karumaldumal na espiritu; 13 At nangagpalabas ng maraming demon-
io, at nangagpahid ng langis sa maraming may-sakit, at pinagaling sila.

Marcos 9:23-25,29 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Kung kaya mo! Ang lahat ng 
mga bagay ay may pangyayari sa kaniya na nananampalataya. 24 
Pagdaka'y sumigaw ang ama ng bata, at sinabi, Nananampalataya ako; 
tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. 25 At nang makita ni
Jesus na dumaragsang tumatakbo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang
karumaldumal na espiritu, na sinasabi sa kaniya, Ikaw bingi at piping 
espiritu, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kaniya, at huwag ka nang 
pumasok na muli sa kaniya. 29 At sinabi niya sa kanila, Ang ganito ay hindi 
mapalalabas ng anoman, maliban sa pamamagitan ng panalangin.

Marcos 9:38,39 Sinabi sa kaniya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa 
pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonio; at pinagbawalan namin siya,
sapagka't hindi sumusunod sa atin. 39 Datapuwa't sinabi ni Jesus, Huwag 
ninyong pagbawalan siya: sapagka't walang taong gumagawa ng 
makapangyarihang gawa sa pangalan ko, na pagdaka'y makapagsasalita 
ng masama tungkol sa akin.

Marcos 16:17 At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya: 
mangagpapalabas sila ng mga demonio sa aking pangalan; mangagsasalita
sila ng mga bagong wika;

Lucas 4:34-36 Ah! anong mayroon kami sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? 
naparito ka baga upang kami'y iyong puksain? nakikilala ko ikaw kung sino
ka, ang Banal ng Dios. 35 At sinaway siya ni Jesus, na sinasabi, Tumahimik
ka, at lumabas ka sa kaniya. At nang siya'y mailugmok ng demonio sa 
gitna, ay lumabas siya sa kaniya, na hindi siya sinaktan. 36 At silang lahat 
ay nangagtaka at nagsalitaan ang isa't isa, na nangagsasabi, Anong salita 
kaya ito? sapagka't siya na may kapamahalaan at kapangyarihan ay 
naguutos sa mga karumaldumal na espiritu, at nagsisilabas sila.

Lucas 4:41 At nagsilabas din sa marami ang mga demonio na nagsisisigaw, na
nagsasabi, Ikaw ang anak ng Dios. At sinasaway sila, na di niya sila 
tinutulutang mangagsalita, sapagka't naalaman nilang siya ang Cristo.

Lucas 7:21 Nang oras na yaon ay nagpagaling siya ng maraming may sakit at 
mga pagkasalot at masasamang espiritu; at kaniyang pinagkaloobang 
mangakakita ang maraming bulag.

Lucas 8:29 Sapagka't ipinagutos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas
sa tao. Sapagka't madalas siyang inaalihan: at siya'y binabantayan at 
gapos ng mga tanikala at mga damal; at pagka pinapatid ang gapos ay 
siya'y itinataboy ng demonio sa mga ilang.

Lucas 9:40 At ipinamanhik ko sa iyong mga alagad na palabasin siya; at hindi 
nila magawa.



Lucas 10:17-20 At nagsipagbalik ang pitongpu na may kagalakan, na 
nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonio ay nagsisisuko sa amin sa
iyong pangalan. 18 At sinabi niya sa kanila, Nakita ko si Satanas, na 
nahuhulog na gaya ng lintik, mula sa langit. 19 Narito, binigyan ko kayo ng 
kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa 
ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway: at sa anomang paraa'y hindi 
kayo maaano. 20 Gayon ma'y huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga 
espiritu ay nagsisisuko sa inyo; kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang 
inyong mga pangalan sa langit.

Lucas 11:14,20-22 At nagpalabas siya ng isang demoniong pipi. At nangyari, 
nang makalabas na ang demonio, ang pipi ay nangusap; at nangagtaka ang 
mga karamihan. 20 Nguni't kung sa pamamagitan ng daliri ng Dios ay 
nagpapalabas ako ng mga demonio, dumating nga sa inyo ang kaharian ng 
Dios. 21 Pagka ang lalaking malakas na nasasandatahang lubos ay 
nagbabantay sa kaniyang sariling looban, ang kaniyang mga pag-aari ay 
wala sa panganib. 22 Datapuwa't kung siya'y datnan ng ibang lalong 
malakas kay sa kaniya, at siya'y matalo, ay kukunin nito sa kaniya ang 
lahat ng kaniyang sandata na kaniyang inaasahan, at ipamamahagi ang 
mga nasamsam sa kaniya.

Lucas 13:32 At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo, at inyong sabihin sa 
sorrang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonio at nagpapagaling 
ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw.

Juan 14:12 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay 
sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking 
ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; 
sapagka't ako'y paroroon sa Ama.

Juan 17:15 Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi 
ingatan mo sila mula sa masama.

Mga Gawa 10:38 Sa makatuwid baga'y si Jesus na taga Nazaret, kung 
paanong siya'y pinahiran ng Dios ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan: na
naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga 
pinahihirapan ng diablo; sapagka't sumasa kaniya ang Dios.

Mga Gawa 16:17,18 Siya'y sumusunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw, na 
sinasabi, Mga alipin ng Kataastaasang Dios ang mga taong ito, na 
nagsisipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan. 18 At maraming mga araw 
na ginawa niya ito. Datapuwa't palibhasa'y si Pablo ay totoong 
nababagabag, ay lumingon at sinabi sa espiritu, Iniuutos ko sa iyo sa 
pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kaniya. At ito ay lumabas nang 
oras ding yaon.

Mga Gawa 19:11,12 At gumawa ang Dios ng mga tanging himala sa 
pamamagitan ng mga kamay ni Pablo: 12 Ano pa't ang mga panyo o mga 
tapi na mapadaiti sa kaniyang katawan ay dinadala sa mga may-sakit, at 



nawawala sa kanila ang mga sakit, at nangagsisilabas ang masasamang 
espiritu.

Mga Gawa 26:15-18 At sinabi ko, Sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng 
Panginoon, Ako'y si Jesus na iyong pinaguusig. 16 Datapuwa't magbangon 
ka, at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa: sapagka't dahil dito'y napakita 
ako sa iyo, upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay 
na nakita mo sa akin, at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo; 17 Na 
ililigtas kita sa bayan, at sa mga Gentil, na sa kanila'y sinusugo kita, 18 
Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw 
mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Dios, 
upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga 
mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng 
pananampalataya sa akin.

Mga Taga-Roma 16:20 At si Satanas ay dudurugin ng Dios ng kapayapaan sa 
madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating 
Panginoong Jesucristo ay sumainyo.

2 Mga Taga-Corinto 2:11 Upang huwag kaming malamangan ni Satanas: 
sapagka't kami ay hindi hangal sa kaniyang mga lalang.

Mga Taga-Galacia 1:4 Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating 
mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang 
sanglibutan, ayon sa kalooban ng ating Dios at Ama:

Mga Taga-Efeso 4:27 Ni bigyan daan man ang diablo.
Mga Taga-Efeso 6:11 Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang 

kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo.
2 Mga Taga-Tesalonica 3:2,3 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong 

walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong 
pananampalataya. 3 Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo,
at sa inyo'y magiingat sa masama.

2 Timoteo 2:26 At sila'y makawala sa silo ng diablo, na bumihag sa kanila 
ayon sa kaniyang kalooban.

2 Timoteo 4:18 Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawa't gawa ng masama, at 
ako'y kaniyang iingatan sa kaniyang kaharian sa langit: na sumakaniya 
nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Siya nawa.

1 Pedro 5:8 Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang 
inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na 
humahanap ng masisila niya:

1 Juan 4:4 Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: 
sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan.
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