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Genesis 20:6 Ug miingon kaniya ang Dios pinaagi sa damgo: Ako usab 
nahibalo nga sa pagkahingpit sa imong kasingkasing gibuhat mo kini; ug 
ako usab naghawid kanimo sa pagpakasala batok kanako, ug niini ikaw 
wala ko tugoti nga magtandog kaniya.

Exodo 35:21,26 Ug nangadto sila, ang tagsatagsa kinsang kasingkasing 
nagaagda kaniya, ug ang tagsatagsa kinsang espiritu naghatag kaniya ug 
kabubut-on, ug nanagdala sa halad ni Jehova alang sa bulohaton sa 
balong-balong nga pagatiguman, ug alang sa tanan nga kaalagaran niini, 
ug alang sa mga balaan nga bisti. 26 Ug ang tanan nga mga babaye 
kinsang kasingkasing nagaagda kanila sa kinaadman, nanagkalinyas sila 
ug mga balhibo sa kanding.

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 2:25 Niining adlawa magsugod ako sa pagbutang sa imong 
kahadlok, ug sa imong kalisang sa ibabaw sa mga katawohan nga anaa sa
ilalum sa tibook nga langit; nga makadungog sa imong kabantug, ug 
magakurog ug magaguol tungod kanimo.

Deuteronomio 9:3 Busa, hibaloi niiing adlawa, nga si Jehova nga imong Dios 
magauna kanimo sa pagtabok ingon sa kalayo nga magaut-ut; magalaglag 
siya kanila, ug pagapaubson niya sa imong atubangan; ug sama niini, 
magapapahawa ka kanila, ug magalaglag ka kanila sa madali, sumala sa 
gisulti ni Jehova kanimo.

Joshue 2:9 Ug miingon siya sa mga tawo: Ako nahibalo nga si Jehova 
naghatag kaninyo sa yuta, ug nga ang kahadlok kaninyo misantup 
kanamo, ug nga ang mga pumopuyo sa tibook nga yuta hingpugdawan 
tungod kaninyo.

1 Samuel 17:48,50 Ug nahitabo, sa diha nga ang Filistehanon mitindog, ug 
miadto ug mipahaduol aron sa pagtagbo kang David, nga si David midali, 
ug midalagan padulong sa panon sa kasundalohan aron sa pagtagbo sa 
Filistehanon. 50 Busa si David nakadaug sa Filistehanon uban sa usa ka 
lamboyog ug uban sa usa ka bato, ug naigo ang Filistehanon, ug gipatay 
siya; apan walay pinuti diha sa kamot ni David.

Ester 8:17 Ug sa tagsatagsa ka lalawigan, ug sa tagsatagsa ka ciudad, bisan 
diin ang sugo sa hari ug ang iyang pahibalo, ang mga Judio may kalipay ug
may kasadya, usa ka combira ug usa ka maayo nga adlaw. Ug daghan sa 



mga katawohan sa yuta nga nahimong mga Judio kay ang kahadlok sa 
mga Judio diha kanila.

Job 29:14 Gisul-ob ko ang pagkamatarung, ug kana nahimo nga akong bisti: 
Ang akong justicia nahimutang ingon sa kupo ug purongpurong.

Mga Panultihon 13:11 Ang katigayonan nga maani sa kakawangan 
magakahanaw; Apan kadtong nagatigum pinaagi sa pagpamoo adunay 
kauswagan.

Mga Panultihon 13:22 Ang usa ka maayong tawo magabilin ug usa ka 
panulondon alang sa mga anak sa iyang mga anak; Ug ang katigayonan sa 
mga makasasala gitigum alang sa mga matarung.

Mga Panultihon 22:22,23 Ayaw pagkawati ang kabus tungod kay siya kabus; 
Ni magadaugdaug ka sa mga sinakit diha sa ganghaan: 23 Kay si Jehova 
magalaban sa ilang katungod, Ug moagaw sa kinabuhi niadtong nangagaw
kanila.

Isaias 35:8 Ug didto may usa ka dalan, ug usa ka alagianan, ug kini 
pagatawgon: Ang alagianan sa pagkabalaan; ang mahugaw dili moagi sa 
ibabaw niini; apan kini maila sa mga linuwas : nga maglalakaw nga mga 
tawo, oo, ang mga hungog dili mangasayup sa sulod niini.

Isaias 43:2 Sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo;
ug sa mga kasapaan, kini dili magalapaw kanimo: sa diha nga ikaw 
magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog, ni ang kalayo mosilaub 
diha kanimo.

Isaias 49:25 Apan mao kini ang giingon ni Jehova: Bisan pa ang mga binihag 
sa mabaskug pagakuhaon, ug ang tukbonon sa makalilisang pagabuhian; 
kay ako magapakigbisug kaniya nga nagapakigbisug kanimo, ug ako nga 
pagaluwason ang imong mga anak.

Isaias 54:17 Walay hinagiban nga gibuhat batok kanimo nga 
magmalampuson; ug ang tagsatagsa ka dila nga molitok batok kanimo 
aron sa paghukom imo nga pagahukman. Kini mao ang panulondon sa mga
alagad ni Jehova, ug ang ilang pagkamatarung nga gikan kanako, 
nagaingon si Jehova.

Isaias 59:17,19 Ug iya nga gisul-ob ang pagkamatarung ingon sa usa ka 
kotamaya, ug usa ka salukot sa kaluwasan sa ibabaw sa iyang ulo; ug iya 
nga gisul-ob ang mga bisti sa panimalus ingon nga saput, ug ginatabonan 
sa pangabugho, ingon sa usa ka kupo. 19 Sa ingon niana sila nga gikan sa 
kasadpan mahadlok sa ngalan ni Jehova, ug sa iyang himaya gikan sa 
subangan sa adlaw, kay siya moanhi ingon sa magabaha nga suba nga 
gihuyop sa gininhawa ni Jehova.

Isaias 61:10 Ako magakalipay ug daku kang Jehova, ang akong kalag 
magamalipayon diha sa akong Dios; kay ako gibistihan niya sa mga bisti 
sa kaluwasan, ako gisul-oban niya sa kupo sa pagkamatarung, ingon sa 



pamanhonon nga nagadayandayan sa iyang kaugalingon sa usa ka 
purongpurong nga bulak, ug ingon sa pangasaw-onon nga 
nagapadayandayan sa iyang kaugalingon sa iyang mga mutya.

Ezequiel 22:30 Ug gipangita ko ang tawo sa ilang taliwala, nga makatukod sa
kuta ug makatindog sa nakal-angan sa atubangan nako alang sa yuta, aron
dili ko malaglag kini; apan ako walay hingpalgan.

Ezequiel 45:8 Sa yuta kana } mao ang iyang mapanag-iya diha sa Israel: ug 
ang akong katawohan dili na lugpitan pag-usab sa akong mga principe: 
hinonoa ihatag nila sa balay sa Israel ang yuta sumala sa ilang mga banay.

Daniel 4:16 Pailisi ang iyang kasingkasing gikan sa kasingkasing sa tawo, ug 
hatagi siya sa kasingkasing sa usa ka mananap; ug ipaagi kaniya sa ingon 
niini sa makapito.

Daniel 7:4 Ang nahauna sama sa usa ka leon, ug may mga pako sa agila: 
nakita ko hangtud nga ang mga pako niya giibut, ug kini gialsa gikan sa 
yuta, ug gipatindog sa duha ka tiil sama sa usa ka tawo: ug ang usa ka 
kasingkasing sa tawo gihatag niini.

Zacarias 4:6 Unya siya mitubag ug misulti kanako, nga nagaingon: Kini mao 
ang pulong ni Jehova kang Zorobabel, nga nagaingon: Dili pinaagi sa 
kusog, ni pinaagi sa gahum, kondili pinaagi sa akong Espiritu, miingon si 
Jehova sa mga panon,

Mateo 24:22 Ug kon ang gidaghanon niadtong mga adlawa wala pa pagkubsi, 
wala untay tawong maluwas; apan tungod sa iyang mga pinili, ang 
gidaghanon niadtong mga adlawa pagakubsan.

Mateo 26:41 Pagtukaw ug pag-ampo kamo aron dili kamo mahidalin-as 
ngadto sa panulay; sa pagkatinuod matinguhaon ang espiritu apan maluya 
ang lawas."

Marcos 10:48-52 Ug siya gibadlong sa kadaghanan nga nagsugo kaniya sa 
paghilum; apan misamot pa hinoon siya sa pagsinggit nga nag-ingon, Anak
ni David, kaluy-i intawon ako!" 49 Ug si Jesus mihunong ug miingon, Taw-
ga siya." Ug ilang gitawag ang buta ug giingnan siya, Sumalig ka; tindog, 
gitawag ikaw niya." 50 Ug giwakli niya ang iyang kupo, ug milukso ug 
miduol siya kang Jesus. 51 Ug si Jesus miingon kaniya, Unsa may gusto 
mong buhaton ko alang kanimo?" Kaniya mitubag ang buta nga nag-ingon, 
Magtutudlo, nga makakita na unta ako." 52 Si Jesus miingon kaniya, 
Lumakaw ka; ang imong pagsalig nakapaayo kanimo." Ug dihadiha naka-
kita na siya ug mikuyog siya kang Jesus diha sa dalan. (Mateo 20:30-34)

Marcos 16:20 Ug sila nanglakaw, ug nagwali sa matag dapit, ang Ginoo 
nagabuhat uban kanila, ug nagpamatuod sa pulong uban ang mga ilhanan 
nga misunod. Amen.

Lukas 14:23 Ang agalon miingon sa ulipon, Umadto ka sa kadalanan ug sa 
kakoralan, ug pilita ang mga tawo sa pag-anhi dinhi aron mapuno kining 



akong balay.
Lukas 21:15 kay ako magahatag ra unya kaninyog baba ug kaalam nga batok 

niini walay kaaway ninyo nga arang makasukol o makasapuk.
Lukas 21:36 Apan panagtukaw kamo sa tanang panahon, nga manag-ampo 

nga unta makabaton kamog kalig-on aron sa pag-ikyas gikan niining 
tanang mga butanga nga magakahitabo, ug sa pagbarug sa atubangan sa 
Anak sa Tawo."

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 11:23 Sa paghiabut niya ug sa nakita niya ang grasya sa Dios, siya
nalipay; ug iyang gipahimangnoan silang tanan sa pagtinguha sa 
kinasingkasing sa pagpabilin nga masaligon sa Ginoo;

Mga Buhat 13:48 Ug sa pagkadungog niini sa mga Gentil, sila nangalipay ug 
ilang gidalayeg ang pulong sa Dios; ug nanagpanoo ang tanan nga 
gikatagana nang daan alang sa kinabuhing dayon.

1 Corinto 10:13 Kay ang tanan nga mangaliya sa ngalan sa Ginoo maluwas."
1 Corinto 16:9 Ipangomusta ako kang Urbano, ang atong tambayayong diha 

kang Cristo, ug kang Estaquis nga akong hinigugma.
2 Corinto 12:9 apan siya nag-ingon kanako, Ang akong grasya igo alang 

kanimo, kay ang akong gahum ginahingpit diha sa kahuyang." Sa ingon 
niana, labi pang igakalipay ko diay hinoon ang pagpasigarbo tungod sa 
akong mga kahuyang aron ang gahum ni Cristo magapandong kanako.

Efeso 6:11 Isul-ob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios, aron makabarug kamo 
batok sa mga malipatlipatong kaugdahan sa yawa.

Hebreo 1:7,14 Ug mahitungod sa mga manolunda siya nagaingon, Ang iyang 
mga manolunda gihimo niya nga mga hangin, ug ang iyang mga sulogoon 
gihimo niya nga mga dilaab sa kalayo." 14 Dili ba silang tanan mga espiritu
man lamang nga sulogoon, nga gipadala aron sa pag-alagad, alang kanila 
nga maoy magapanunod sa kaluwasan?

Santiago 4:7 Busa magpasakop kamo nga masinugtanon sa magpasakop 
kamo nga masinugtanon sa Dios; apan sukli ninyo ang yawa, ug kini siya 
mokaratil pagdalagan gikan kaninyo.

1 Pedro 5:10 Ug tapus kamo makaantus sa makadiyot, ang Dios sa tanang 
grasya, nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyang dayong himaya diha kang 
Cristo, mao gayud ang mangunay sa pag-ayo, paglig-on, ug pagbaskug 
kaninyo.
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