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Numero 10:35 Ha kada paglalakat han Kahon han Ginsaaran, nasiring hi 
Moises, “Bangon, O Ginoo, pagburublaga an imo mga kaaway ngan taboga 
adton mga napupungot ha imo!”

Deuteronomio  23:5 Kundi waray pamati kan Balaam an Ginoo nga iyo Dyos;
ginhimo lugod  niya  nga bendisyon  an  pagtunglo  ha iyo  kay  ginhigugma
kamo niya. (Nehemias 13:2) Salmo 44:4 Ikaw an
akon hadi ngan akon Dyos; ginpapadaog mo an imo mga tawo, 

Isaias 61:1 Aadi ha akon an espiritu han Ginoo nga Dyos. Ginpili ngan ginsugo 
ako niya Hin pagdara hin maupay nga sumat ngadto han mga kablas. Hin 
pagtambal han mga masulob-on, Hin pagpahibaro hin katalwasan ngadto 
han mga bihag Ngan hin kagawasan ngadto hadton mga priso.(Lucas 4:18)

Mateo 6:13 Ayaw itugot nga mahingadto kami hin makuri nga kataragman, 
kundi bawia kami ha Karat-an.’ Kay imo an ginhadian, an gahom ngan an 
himaya ha kadayonan! Amen. (Lucas 11:4)

Mateo 8:16 Han pagkagab-i na, gindara ngadto kan Jesus in damo nga mga 
tawo nga sinasangkayan hin yawa. Ha usa la ka pulong ginpagawas ni 
Jesus an magraot nga mga espiritu, ngan gintambal an ngatanan nga mga 
magsakit.

Mateo 10:1 Gintirok ni Jesus an iya dose nga mga tinun-an, ngan gintagan hira
hin gahom hin pagpaiwas han magraot nga mga espiritu ngan pagtambal 
han ngatanan nga sakit. (Marcos 3:14,15)

Mateo 10:8 Tambala an mga magsakit, banhawa an mga minatay, linisi an 
mga sanlahon, ngan pagawsa an mga yawa. Kinmarawat kamo nga waray 
pabaydi ha iyo, sanglit hatag man kamo nga diri kamo magpapabayad.

Mateo 12:26-29 Sanglit, kon in usa nga hugpo han ginhadian ni Satanas 
makikig-away ha lain nga hugpo ni Satanas, tigaman ini nga 
nagkabahinbahin na ito, ngan diri mag-iiha, mabubungkag ito nga 
ginhadian. 27 Nasiring kamo nga nagpapagawas ako hin mga yawa, kay 
gintatagan man ako hin gahom ni Beelsebul. Kon amo ito, hin-o man an 
nahatag han iyo mga sakop hin gahom pagpaguwa ha ira? An iyo mga 
sakop an nagpapamatuod nga mga sayop kamo! 28 Diri hi Satanas, kundi 
an Espiritu han Dyos an nahatag ha akon hin gahom pagpaguwa han mga 
yawa. Tigaman ini nga inmabot na ha iyo an Ginhadian han Dyos. 29 “Waray
makakasulod ngadto ha balay hin kusgan nga tawo hin pagkuha han iya 
mga butang, kon diri gaposon anay niya an tawo nga kusgan; ngan amo na 
an pakapanikas niya han balay. (Marcos 3:23-27)

Mateo 12:43-45 “Kon nagawas in maraot nga espiritu tikang hin tawo, 
nagsusudoy ini ha mamara nga tuna pamiling hin dapit nga sadang niya 
pahuwayan. Kon waray ngani niya hiagian, 44 nasiring hiya ha iya la 



ngahaw, ‘Mabalik ako han akon binayaan nga balay.’ Sanglit, nabalik hiya 
ngan hin-aagian niya an balay nga waray na sulod, malinis, ngan inayad na 
an ngatanan. 45 Niyan nagawas hiya ngan nagdadara hin pito nga magraot 
nga espiritu nga labaw pa ha iya hin kamaraot, ngan nasakob hira ngan 
nag-uokoy didto. Sanglit, kahuman hini, labaw pa hin kamaraot an 
kahimtang hini nga tawo yana kay han una niya nga kahimtang. Amo liwat 
ini an mahinanabo han mga tawo hini nga panahon.”

Mateo 15:22,26,28 Hinmarani ha iya in babaye nga taga Canaan nga nag-ukoy 
didto nga dapit ngan nakimalooy, “Ginoo, Anak ni David! Kalooyi gad ako! 
Sinasangkayan hin maraot nga espiritu an akon anak nga babaye ngan 
makuri gud an iya kamutangan.” 26 Nagbaton hi Jesus, “Diri angay kuhaon 
an pagkaon han mga anak ngan ilabog ngadto han mga ayam.” 28 Sanglit 
binmaton hi Jesus ha iya, “Babaye, pagkadako han imo pagtoo! 
Matutumanan ka han imo pinangangaro!” Ngan naupay an iya anak hito 
ngahaw nga takna. 

Mateo 16:19 Ihahatag ko ha imo an mga yawi han Ginhadian han Langit; an 
imo diri hubaran dinhe ha tuna diri man liwat huhubaran dinhe ha langit; 
ngan an imo hubaran dinhe ha tuna huhubaran man liwat didto ha langit.” 
(Mateo 18:18)

Mateo 17:19-21 Niyan dinmaop hin hilit kan Jesus an mga tinun-an ngan 
nagpakiana ha iya, “Kay ano nga waray man kami makapaiwas han yawa?” 
20 Binmaton hi Jesus, “Tungod kay kulang kamo hin pagtoo. Tigamni ini: 
kon may niyo pagtoo nga sugad kadako hin liso hin mustasa, makakasiring 
kamo hini nga bukid, ‘Balhin ngadto hin iba nga dapit!’ Ngan mabalhin ito. 
Mahihimo niyo an ngatanan. 21 (Waray iba nga makakapaiwas hin sugad 
hini, kundi an pag-ampo ngan an pagpuasa la.)” 

Marcos 1:23-26 Hito nga takna, sinmakob han sinagoga in tawo nga may 
maraot nga espiritu ngan ginmoliat, 24 “Ano an imo karuyag buhaton ha 
amon, Jesus nga taga-Nazaret? Pupuohon mo ba kami? Nakilala ako kon 
hin-o ka: Ikaw an baraan nga sinugo han Dyos!” 25 Ginsaway ni Jesus an 
maraot nga espiritu, “Ayaw hin aringasa. Gawas dida hito nga tawo!” 26 
Binuntog an tawo, ginmoliat hin dako nga tingog, ngan ginmawas an 
maraot nga espiritu dida ha iya.

Marcos 1:32-34 Pagkagab-i, katunod na han adlaw, gindara han mga tawo 
ngadto kan Jesus an mga magsakit ngan an mga sinasangkayan hin yawa. 
33 Nagtirok an mga tawo ha atubangan han balay. 34 Gintambal ni Jesus in
damo kalain nga mga sakit ngan ginpagawas niya in damo nga mga yawa. 
Waray niya tugoti nga makagyakan an mga yawa, kay nakilala ini nga mga 
yawa kon hin-o hiya.

Marcos 1:39 Sanglit nagsudoy hiya han bug-os nga Galilea, nagwali hiya ha 
mga sinagoga ngan nagpagawas hiya hin mga yawa.

Marcos 5:8 Ginyakan ini niya kay nagsiring hi Jesus ha iya: “Maraot nga 



espiritu, gawas dida hini nga tawo!”
Marcos 6:7,13 Gintirok niya an dose nga mga tinun-an, ngan iya ginsugo hin 

padispadis. Tinagan niya hira hin gahom hin pakadaog han mga yawa 13 
Nagpaiwas hira hin damo nga mga yawa, ngan nagdihog hira hin lana ha 
damo nga mga magsakit, ngan gin-upay nira hira.

Marcos 9:23-25 “Oo, kon ikaw ngahaw makakahimo!” nagsiring hi Jesus. 
“Nahihimo an ngatanan hin tawo nga may-ada pagtoo!” 24 Binmaton dayon 
an amay han bata, “Natoo ako, kundi kulang pa an akon pagtoo. Dugangi an
akon pagtoo!” 25 Nakita ni Jesus nga nagtitikaharani ha ira an kadam-an, 
sanglit ginsugo niya an maraot nga espiritu, “Nakakapabungol ngan 
nakakapangula nga espiritu, nagsusugo ako ha imo, gumawas ka tikang 
han bata ngan ayaw na gud pagsulod ha iya!” 

Marcos 9:29 Binmaton hi Jesus, “Makakapagawas kamo hin sugad nga 
espiritu pinaagi la hin pag-ampo, waray na iba.”

Marcos 9:38,39 Nagsiring ha iya hi Juan, “Magturutdo, hinkit-an namon in 
tawo nga nagpapagawas hin mga yawa ha imo ngaran. Ginsaway namon 
hiya kay diri man hiya kaupod naton.” 39 Kundi binmaton hi Jesus, “Ayaw 
niyo pagdid-i hiya. Kay waray nagbubuhat hin milagro ha akon ngaran nga 
onina magpapakaraot ha akon.

Marcos 16:17 Tatagan an mga natoo hini nga mga pangilal-an hin gahom: 
paiiwason nira, ha akon ngaran, an mga yawa; magyayakan hira hin iba nga
mga pinulongan;

Lucas 4:34-36 “Jesus nga taga-Nazaret, ano an imo karuyag ha amon? 
Kinmanhi ka ba hin pagpatay ha amon? Maaram ako kon hin-o ka: amo ka 
an baraan nga surugoon han Dyos!” 35 Ginsugo ni Jesus an espiritu, “Hilom
ngan gawas dida ha iya.” Ibinuntad han yawa an tawo ha ira atubangan; 
ginmawas an yawa dida han tawo ngan waray maano an tawo. 36 
Nanhipausa hira ngatanan ngan may hinsiring, “Ano ba ini nga mga pulong?
Ini nga tawo may gahom ug kusog hin pagsugo han mga magraot nga 
espiritu hin paggawas, ngan nagawas hira!”

Lucas 4:41 Nagkagawas liwat in mga yawa tikang hin damo nga mga tawo, 
nga naggoliat, “Ikaw amo an Anak han Dyos!” Kundi ginsaway hira ni 
Jesus, ngan waray hira tugoti hin pagyakan, kay maaram hira nga hiya amo
an Mesiyas. 

Lucas 7:21 Hito manta nga panahon gintambal ni Jesus in damo nga mga 
tawo han ira mga sakit, mga balatian, mga magraot nga mga espiritu, ngan 
nagpakakita in damo nga mga buta.

Lucas 8:29 Nagsiring hiya hini, kay ginsugo ni Jesus an maraot nga espiritu 
hin paggawas ha iya. Nakadamo na sulonga hiya han yawa, ngan bisan kon 
ginpriso hiya, kinadenahan an iya mga kamot ngan mga tiil, gin-uutod niya 
an mga kadena ngan gindadara hiya han yawa ngadto ha kamingawan.

Lucas 9:40 Nakimalooy ako han imo mga tinun-an nga pagawson ini nga 



maraot nga espiritu, kundi diri man hira nakakahimo.”
Lucas 10:17-20 Binmalik nga puno hin kalipay an 72 nga kalalaken-an ngan 

nagsiring, “Ginoo, sinmugot ha amon bisan an mga yawa, han pagsugoa 
namon ha imo ngaran!” 18 Ginbaton hira ni Jesus, “Hinkit-an ko hi Satanas 
nga nahulog sugad hin kikidlat tikang ha langit. 19 Pamati! Gintagan ko 
kamo hin gahom, basi tamakan niyo an mga halas ngan mga bungad, ngan 
an ngatanan nga gahom han kaaway, ngan waray bisan ano nga 
makakadaot ha iyo. 20 Kundi pagkalipay kamo, diri tungod nga sinusugot 
kamo han magraot nga espiritu; kundi lugod pagkalipay kamo, kay 
nahisurat na an iyo mga ngaran didto ha langit.”

Lucas 11:14 Ginpaiwas ni Jesus in ngula nga yawa; nakagyakan an tawo han 
paghigawas na han yawa. Nanhipausa an kadam-an,

Lucas 11:20-22 Diri, nagpapaguwa lugod ako hin yawa, pinaagi han gahom 
han Dyos, nga nagpapamatuod nga inmabot na ha iyo an Ginhadian han 
Dyos. 21 “Kon in kusgan nga tawo nga sangkap han ngatanan niya nga 
hinganiban nagbabantay han iya kalugaringon nga balay, diri maano an 
ngatanan niya nga mga higamit. 22 Kundi kon sulongon ngan madaog hiya 
hin makarukosog nga tawo, aagawon an ngatanan nga hinganiban nga 
sinasarigan han tag-iya, ngan ginbabahinbahin an iya naagaw. 

Lucas 13:32 Ginbaton hira ni Jesus, “Kadto na, sumati ito nga miro: 
‘Nagpapaguwa ako hin mga yawa, ngan nananambal ako yana ug buwas, 
ngan huhumanon ko an akon buruhaton han pag-ikatulo ka adlaw.’

Juan 14:12 Susumatan ko kamo hin tinuod: magbubuhat man han mga 
buruhaton nga akon ginbubuhat an bisan hin-o nga natoo ha akon—tinuod, 
magbubuhat hiya hin larolabaw pa, kay makadto ako han Amay.

Juan 17:15 Diri ako nahangyo nga kuhaon mo hira ha kalibutan, kundi nga 
panalipdan mo hira han Yawa.

Mga Buhat 10:38 Maaram kamo mahitungod kan Jesus nga taga-Nazaret, nga 
iginbubo ha iya han Dyos an Espiritu Santo ngan an Gahom. Kinmadto hiya 
ha ngatanan nga dapit hin pagpakaupay ngan hin pagtambal han ngatanan 
nga ginagarongan han Yawa, kay an Dyos nakada ha iya.

Mga Buhat 16:17,18 Ginsunod niya hi Pablo ngan kami nga naggogoliat, “Mga 
surugoon ini nga mga tawo han Gilalabawi nga Dyos! Iginsasangyaw nira 
ha iyo an mensahe han katalwasan!” 18 Ginbuhat niya ini hin damo na nga 
mga adlaw tubtob nga napungot hi Pablo ngan inatubang niya an 
babayehay ngan sidngon an espiritu, “Ginsusugo ko ikaw ha ngaran ni 
Jesu-Cristo, gawas dida ha iya!” Ginmawas ha iya an espiritu hito manta 
nga takna.

Mga Buhat 19:11,12 Ginbuhat han Dyos in talagsaon nga mga milagro pinaagi 
kan Pablo. 12 Bisan ngani an mga panyo ngan mga tapis nga ginamit ni 
Pablo gindadara ngadto han mga magsakit ngan nauupay an ira mga sakit, 
ngan naiwas ha ira an magraot nga mga espiritu.



Mga Buhat 26:15-18 Pinmakiana ako, ‘Hin-o ka, Ginoo?’ Ngan nagsiring an 
Ginoo: ‘Amo ako hi Jesus nga imo ginpapakurian. 16 Kundi dagmit hin 
pagtukdaw. Pinmakita ako ha imo hin pagtudlok ha imo nga akon surugoon.
Ikaw an magsusumat han iba bahin han imo hinkit-an ha akon* yana nga 
adlaw ngan han ipakikita ko pa ha imo. 17 Tatalwason ko ikaw tikang han 
mga Judiyo ngan han mga Hentil nga amo an pararad-an ko ha imo, 18 basi 
kabuksan mo an ira mga mata ngan pabalikon mo hira tikang ha 
kasisidman ngadto han kapawa, ngan tikang ha gahom ni Satanas ngadto 
han Dyos, ngan pinaagi han ira pagtoo ha akon pasayloon hira han ira mga 
sala ngan kumarawat hira han ira dapit dida han mga pinili nga mga tawo 
han Dyos!’

Mga Taga-Roma 16:20 Ngan diri maiha dudugmokon han Dyos nga burabod 
han kalinaw hi Satanas ha ilarom han iyo mga tiil. Maada unta ha iyo an 
grasya han aton Ginoo nga Jesus.

2 Mga Taga-Corinto 2:11 basi diri kita madaog ni Satanas; kay maaram kita 
han iya mga ginhuhunahunaan.

Mga Taga-Galacia 1:4 Naghatag hi Cristo han iya kalugaringon para han aton 
mga sala, hin pagtuman han kaburut-on han aton Dyos ngan Amay, basi 
matalwas kita hini yana nga maraot nga panahon.

Mga Taga-Efeso 4:27 Ayaw pagtagi hin higayon an Yawa.
Mga Taga-Efeso 6:11 Isul-ot niyo an bug-os nga hinganiban nga ihinahatag han

Dyos ha iyo, basi makaato kamo supak han salaan nga mga limbong han 
Yawa.

2 Mga Taga-Tesalonica 3:2,3 Pag-ampo liwat kamo nga talwason han Dyos 
kami tikang han yawan-on ngan magraot nga mga tawo. Kay diri ngatanan 
nga mga tawo natoo han mensahe. 3 Kundi katataporan an Ginoo. Paririg-
unon kamo niya ngan pananalipdan kamo han mga karat-an han Yawa.

2 Timoteo 2:26 Ngan onina, mahibalik hira ha maupay nira nga panhunahuna, 
ngan makakalikay hira han bitik han Yawa nga nagdakop ngan nag-oripon 
ha ira.

2 Timoteo 4:18 Ngan tatalwason ako han Ginoo tikang han ngatanan nga 
karat-an, ngan dadad-on ako niya ngadto han iya langitnon nga Ginhadian. 
Ha iya an himaya ha kadayonan! Amen.

1 Pedro 5:8 Pag-ikmat ngan pagtagam kamo! Naglilibot-libot an Yawa nga iyo 
kaaway, sugad hin nagngungurob nga liyon nga nangingita hin iya 
tutukbon.

1 Juan 4:4 Kundi, mga anak ko, kanan Dyos kamo, ngan gindaog niyo an diri 
matuod nga mga manaragna, kay labaw pa kagamhanan an Espiritu nga 
aada ha iyo kay han espiritu nga aada han mga tawo nga kanan kalibutan.
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