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Lucas 17:5 Ug ang mga apostoles miingon sa Ginoo, “Dugangi ang among
pagtoo!”

Roma  10:17  Busa  ang  pagtoo  magaabut  gikan  sa  madungog,  ug  ang
madungog magaabut pinaagi sa pagwali mahitungod kang Cristo.

Lucas 11:1 Ug nahitabo nga sa nag-ampo si Jesus sa usa ka dapit, sa
pag-undang niya, usa sa iyang mga tinun-an miingon kaniya, “Ginoo,
tudloi  kami sa pag-ampo,  maingon nga gitudloan ni  Juan ang iyang
mga tinun-an.”

1  Timoteo  2:1-4  Karon,  una  sa  tanan  ako  magaagda  nga  ang  mga
pangamuyo,  mga  pag-ampo,  mga  paghangyo,  ug  mga  pagpasalamat
kinahanglan pagahimoon alang sa tanang tawo, 2 alang sa mga hari ug
sa tanang anaa sa hatag-as nga pagpamunoan, aron kita magakinabuhi
nga mahusay ug malinawon, diosnon ug matinahuron sa tanang paagi.
3 Kini maoy maayo ug pagakahimut-an sa panan-aw sa Dios nga atong
Manluluwas, 4 nga nagatinguha nga ang tanang mga tawo mangaluwas
unta ug managpakakab-ot sa kahibalo sa kamatuoran.

Zecarias 3:1,2 Ug iyang gipakita kanako si Josue ang labawng sacerdote
nga nagtindog sa atubangan sa manulonda ni Jehova, ug si Satanas
nga nagtindog sa iyang too nga kamot aron mahimo nga iyang kabatok.
2 Ug si Jehova miingon kang Satanas: Si Jehova nagabadlong kanimo,
Oh  Satanas;  oo,  si  Jehova  nga  nagpili  sa  Jerusalem  nagabadlong
kanimo: dili ba kini maoy usa ka agipo nga kinuha gikan sa kalayo?

Efeso 6:12 Kay ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod
ug dugo,  kondili  batok sa mga punoan,  batok sa mga kagamhanan,
batok sa mga labawng agalon niining mangitngit nga kalibutan karon,
batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa
kalangitan.

Efeso 6:10,11 Sa katapusan, magmalig-on kamo pinaagi sa Ginoo ug sa
kusog sa iyang gahum. 11 Isul-ob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios,
aron  makabarug  kamo batok  sa  mga malipatlipatong  kaugdahan  sa
yawa.

Efeso 6:13-17 Tungod niini, dad-a ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios aron
makasukol kamo inig-abut na sa adlaw sa kalisdanan, ug makapugong
kamo  sa  inyong  baruganan  tapus  sa  inyong  tanang  pakigbisug.  14



Busa, pugngi gayud ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang
inyong  mga  hawak  sa  kamatuoran  ug  sa  masul-oban  kamo  sa
kotamaya nga mao ang pagkamatarung,  15  ug sa  masinapinan  ang
inyong mga tiil sa pangandam sa Maayong Balita sa kadaitan; 16 ug
dugang sa tanan, dad-a ninyo ang kalasag nga mao ang pagtoo, nga
pinaagi niini arang kamo makapalong sa tanang mga nagadilaab nga
udyong  sa  dautan.  17  Ug  dawata  ninyo  ang  salukot  nga  mao  ang
kaluwasan, ug ang espada nga mao ang Espiritu, nga mao ang pulong
sa Dios.

Hebreo 4:12 Kay ang pulong sa dios buhi ug nagalihok nga gamhanan,
labi pang mahait kay sa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa
gitagboan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyokan,
ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyoan sa kasingkasing.

Lucas 4:8 Ug si Jesus mitubog kaniya, Nahisulat na: ‘Maoy simbaha ang
Ginoo nga imong Dios, ug siya lamang mao ang alagara.‘“

Efeso  6:18  Pag-ampo kamo sa  tanang  panahon  pinaagi  sa  Espiritu  sa
tanang  pag-ampo  ug  pagpangamuyo.  Alang  sa  maong  kalab-uton,
kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga pagkamapadayonon,
ug pangamuyo kamo alang sa tanang mga balaan,

1 Samuel 17:45-47 Unya miingon si David sa Filistehanon: Ikaw mianhi
kanako uban sa usa ka pinuti, ug uban sa usa ka bangkaw, ug uban sa
usa ka salapang apan ako mianhi kanimo sa ngalan ni Jehova sa mga
panon, ang Dios sa mga panon sa mga kasundalohan sa Israel,  nga
imong gipanamastamasan.  46 Niining adlawa magatugyan si Jehova
kanimo sa akong kamot; ug ako magabunal, ug magalunggo sa imong
ulo gikan kanimo; ug ihatag ko ang mga minatay sa panon sa mga
Filistehanon niining adlawa ngadto sa mga langgam sa kalangitan, ug
sa mga ihalas nga mga mananap sa yuta; aron nga ang tibook yuta
manghibalo nga adunay usa ka Dios sa Israel. 47 Ug aron nga kining
tibook katilingban manghibalo nga si Jehova magaluwas dili pinaagi sa
pinuti ug bangkaw: kay ang gubat iya ni Jehova, ug siya magahatag
kanimo sa among kamot.

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.”

2 Corinto 10:3-5 Kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas, kami wala
magpakiggubat pinasubay sa unod, 4 kay ang mga hinagiban sa among
pakiggubat  dili  man mga hinagiban  sa  unod  kondili  tungod  sa Dios
makagagahum kini  sa paglumpag sa mga kota.  5 Ginalumpag namo
ang  mga  pangatarungan  ug  ang  tanang  mapahitas-ong  babag  nga
nagaali  batok  sa  kahibalo  sa  Dios,  ug  ginabihag  namo  ang  tanang
panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Cristo,

2 Timoteo 1:7 kay kita wala sa Dios hatagig espiritu sa katalaw kondili sa
espiritu sa gahum ug sa gugma ug sa pagpugong sa kaugaligon.

Mateo 12:28,29 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.

Efeso 1:13 Pinaagi kaniya, kamo usab, sa pagkadungog ninyo sa matuod
nga pulong, sa Maayong Balita mahitungod sa pagluwas kaninyo, ug sa
nanagpanoo na kamo kaniya, gitimrihan kamo, nga ang gitimri mao ang
gisaad nga Espiritu Santo,

Mga Buhat 19:6 Ug sa napandongan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot,
ang Espiritu Santo mikunsad kanila, ug sila nanagpanulti sa laing mga
pinulongan ug nanaghimog mga profesiya.

Marcos  16:15-18  Ug  siya  miingon  kanila,  “Panglakaw kamo  sa  tibuok
kalibutan  ug  iwali  ninyo  ang  Maayong  Balita  ngadto  sa  tibuok  nga
kabuhatan. 16 Ang motoo ug magpabautismo maluwas; apan ang dili
motoo pagahukman sa silot. 17 Ug kanila nga motoo maganunot kining
maong mga ilhanan: sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa;
magasulti silag mga bag-ong sinultihan; 18 makakupot silag mga bitin,
ug kon makainom silag bisan unsa nga makahilo, dili sila mangadaut;
ang  mga  masakiton  pagapandongan  nila  sa  ilang  mga  kamot,  ug
mangaayo sila.”

1  Juan  1:9  Kon  isugid  ta  ang  atong  mga  sala,  siya  kasaligan  ug
makatarunganon nga tungod niana mopasaylo siya sa atong mga sala
ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon.



Exodo 20:5 Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad
kanila; kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abughoan,
nga nagadu-aw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga
anak, sa ibabaw sa ikatolo ug sa ibabaw sa ikaupat ka kaliwatan sa
mga nagadumot kanako,

Mga Salmo 109:17 Oo, nahagugma siya sa panunglo,  ug midangat kini
kaniya;  Ug wala  ikalipay niya  ang panalangin,  ug  kini  halayo gikan
kaniya.

Mga Maghuhukom 16:16 Ug nahitabo sa diha nga sa adlaw-adlaw si Dalila
nagpilit kaniya pinaagi sa iyang mga pulong, ug naglukmay kaniya sa
ingon nga ang iyang kalag nasubo ngadto sa kamatayon.

Efeso 4:26 Pagkasuko kamo,  apan ayaw kamo pagpakasala  sa  inyong
pagkasuko; ayaw pasalopi sa Adlaw ang inyong kasuko,

Roma  14:12  Sa  ingon  niana  ang  matag-usa  kanato  magahatag  unyag
husay ngadto sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon.

1 Juan 2:23 Ang tanan nga dili  moangkon sa Anak dili  makabaton sa
Amahan. Apan ang moangkon sa Anak, makabaton usab sa Amahan.

Juan  14:6  Si  Jesus  mitubag  kaniya,  “Ako  mao  ang  dalan,  ug  ang
kamatuoran,  ug  ang  kinabuhi;  walay  bisan  kinsa  nga  makaadto  sa
Amahan, gawas kon pinaagi kanako.

Mateo 11:28-30 Umari  kanako,  kamong tanan nga nabudlay ug nabug-
atan, ug papahulayon ko kamo. 29 Isangon ninyo ang akong yugo diha
kaninyo,  ug  pagtuon  kamo  gikan  kanako;  kay  ako  maaghop  ug
mapaubsanon sa kasing-kasing, ug makakaplag kamog pahulay alang
sa inyong mga kalag. 30 Kay masayon ang akong yugo, ug magaan ang
akong luwan.”

2  Corinto  6:2  Kay siya  nagaingon:  Sa panahon nga gikahimut-an ikaw
akong  gipatalinghugan,  ug  sa  adlaw  sa  kaluwasan  ikaw  akong
gitabangan.”

Roma 10:13 Kay “ang tanan nga mangaliya sa ngalan sa Ginoo maluwas.”
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