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Efeso 6:10-18

10 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.

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.

13 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.

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,



Mga Salmo   91  

1  Siya  nga  nagapuyo  sa  sulod  sa  dapit  nga  tinago  sa  Hataas  Uyamut 
Magapahulay sa ilalum sa landong sa makagagahum.

2  Magaingon  ako  mahatungod  kang  Jehova:  Siya  mao  ang  akong 
dalangpanan ug kuta nako; Dios ko, nga kaniya misalig ako.

3 Kay siya magaluwas kanimo gikan sa lit-ag sa mangangayam, Ug gikan sa 
makamatay nga hampak.

4 Sa iyang mga dagang pagatabonan ikaw niya, Ug sa ilalum sa iyang mga 
pako, magapasilong ikaw: Ang iyang kamatuoran mao ang kalasag ug ang 
taming.

5 Dili  ka mahadlok tungod sa kakugmat sa kagabhion, Ni sa udyong nga 
nagalupad sa adlaw;

6  Ni  sa  kamatay  nga  nagalakaw  sa  kangitngitan,  Ni  sa  kamatay  nga 
nagalaglag sa kaudtohon.

7 Mangapukan ang usa ka libo sa imong kiliran, Ug ang napulo ka libo sa 
imong toong kamot; Apan kanimo kini dili makaabut.

8 Ngani nga pinaagi lamang sa imong mga mata imong makita, Ug makita 
mo ang balus sa mga dautan.

9 Kay ikaw, Oh Jehova, mao ang akong dalangpanan! Ang Hataas Uyamut 
gihimo mo nga imong puloy-anan;

10 Dili  moabut  kanimo ang kadautan,  Ni  magapahaduol  ang kamatay  sa 
imong balong-balong.

11 Kay siya magasugo sa iyang mga manolonda sa pagtan-aw kanimo, Sa 
pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan.

12 Pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot, Aron nga ang imong mga tiil 
dili mahapangdol sa bato.

13 Ikaw magatunob sa ibabaw sa leon, ug sa sawa nga malala: Pagayatakan 
mo ang gagmay nga leon ug ang halas.

14  Tungod  kay  gipahaluna  niya  ang  iyang  gugma  kanako,  busa  ako 
magaluwas kaniya:  Ipahaluna ko siya sa itaas tungod kay naila niya ang 



akong ngalan.

15 Kanako magatawag siya, ug ako motubag kaniya; Ubanan ko siya diha sa 
kalisdanan: Akong luwason siya ug akong pagapasidunggan siya.

16  Akong  pagatagbawon  siya  sa  hataas  nga  kinabuhi,  Ug  akong  ipakita 
kaniya ang akong kaluwasan.
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1 Gihigugma ko ikaw, Oh Jehova, ikaw ang akong kusog.

2 Si Jehova mao ang akong bato, ug akong kuta, ug ang akong manluluwas; 
Dios ko, akong bato nga kanimo modangup ako; Taming ko, ug ang sungay 
sa akong kaluwasan, ang akong hataas nga torre.

3  Magatawag  ako  kang  Jehova,  nga  mao ang  takus  pagadayegon:  Busa 
maluwas ako gikan sa akong mga kaaway.

4  Ang  mga  gapu  sa  kamatayon  milikus  kanako,  Ug  ang  mga  baha  sa 
pagkadilidiosnon nagapahadlok kanako,

5 Ang mga gapus sa Sheol milibut kanako; Ang mga lit-ag sa kamatayon 
midangat kanako.

6 Sa akong kagul-anan nagsangpit ako kang Jehova, Ug nagtu-aw ako sa 
akong Dios: Siya nagpatalinghug sa akong tingog gikan sa iyang templo, Ug 
ang akong pagtu-aw sa atubangan niya midangat sa iyang mga igdulungog.

7 Unya ang yuta miuyog ug mikurog; Ang mga patukoranan usab sa mga 
bukid minglinog Ug nangauyog sila tungod sa iyang kasuko.

8 May miutbo nga aso gikan sa iyang ilong, Ug gikan sa iyang baba ang 
kalayo milamoy: Ang mga baga gisiga niini.

9 Gibawog usab niya ang mga langit, ug mikunsad siya. Ug ang mabaga nga 
kangitngit diha sa ilalum sa iyang mga tiil.

10  Ug  siya  mikabayo  sa  ibabaw  sa  usa  ka  querubin  ug  milupad;  Oo, 
naglupad-lupad siya sa ibabaw sa mga pako sa hangin.

11 Gibuhat niya ang kangitngit nga iyang tagoanan, nga maoy iyang tabil 



nga nagalibut kaniya, Kangitngit sa mga tubig, mga mabagang dag-um sa 
kalangitan.

12  Sa  kasilaw  sa  atubangan  niya,  ang  iyang  mabagang  dag-um 
nanagpangangi, Ulan-nga-yelo ug mga baga sa kalayo.

13 Si Jehova usab midalugdog didto sa kalangitan, Ug ang Hataas Uyamut 
misinggit sa iyang tingog, Ulan-nga-yelo ug mga baga sa kalayo.

14 Ug gipana niya ang iyang mga udyong, ug gipatibulaag niya sila; Oo, mga 
kilat nga daghanan uyamut, ug nakabungkag kanila.

15  Unya  mitungha  ang  mga  kahiladman  sa  mga  tubig,  Ug  ang  mga 
patukoranan  sa  kalibutan  naablihan,  Sa  imong  pagbadlong,  Oh  Jehova, 
Tungod sa gininhawa sa imong ilong.

16 Mipadala siya gikan sa itaas, gikuha niya ako; Gihaw-as niya ako gikan sa 
daghang mga tubig.

17  Giluwas  niya  ako  gikan  sa  akong  gamhanan  nga  kaaway,  ug  gikan 
niadtong  mga nanagdumot  kanako;  kay sila  hilabihan  sa  pagkakusganon 
alang kanako.

18 Sila mingdangat kanako sa adlaw sa akong kalisud; Apan si Jehova mao 
ang akong sandiganan.

19 Gipagawas usab ako ni Jehova ngadto sa dapit nga halapad; Giluwas niya 
ako, kay siya nahamuot kanako.

20 Nagbalus si Jehova kanako sumala sa akong pagkamatarung; Sumala sa 
pagkalinis sa akong mga kamot, gitumbasan niya ako.

21 Kay gibantayan ko ang mga dalan ni Jehova, Ug sa pagkadautan wala 
ako mobulag sa akong Dios.

22 Kay ang tanan niyang mga tulomanon ania sa atubangan ko, Ug wala ko 
isalikway ang iyang kabalaoran gikan kanako.

23 Uban kaniya hingpit man usab ako, Ug naglikway ako gikan sa akong 
kadautan.

24  Busa  gitumbasan  ako  ni  Jehova  sumala  sa  akong  pagkamatarung, 
Sumala sa pagkalinis sa akong mga kamot diha sa atubangan sa iyang mga 



mata.

25 Sa mga maloloy-on magapakita ikaw nga maloloy-on; Uban sa tawong 
hingpit, magapakita ikaw nga hingpit;

26  Uban  sa  maputli  magapakita  ikaw  nga  maputli;  Ug  uban  sa  hiwi, 
magapakita ikaw nga sukwahi.

27 Kay ikaw magaluwas sa katawohan nga dinaugdaug; Apan pagapaubson 
mo ang mga mata nga palabilabihon.

28 Kay ikaw magadagkut sa akong lamparahan: Si Jehova nga akong Dios 
magahayag sa akong kangitngit.

29 Kay uban kanimo magabungkag ako ug mga kasundalohan; Ug uban sa 
akong Dios molukso ako ibabaw sa usa ka kuta.

30 Mahitungod sa Dios, ang iyang dalan hingpit man: Ang pulong ni Jehova 
inulay; Siya mao ang taming sa tanang mga modangup kaniya.

31 Kay kinsa ang laing Dios, gawas kang Jehova? Ug kinsa man ang usa ka 
bato gawas sa atong Dios,

32 Ang Dios  nga nagabakus  kanako sa kusog,  Ug nagahingpit  sa  akong 
dalan?

33 Siya ang nagahimo sa akong mga tiil nga ingon sa mga tiil sa lagsaw: Ug 
nagabutang kanako ibabaw sa akong mga dapit nga hataas.

34 Siya nagatudlo sa akong mga kamot sa pagpanggubat; Sa pagkaagi nga 
ang akong mga bukton nagabusog sa pana nga tumbaga.

35 Ikaw usab nagahatag kanako sa taming sa imong kaluwasan; Ug ang 
imong  toong  kamot  ang  nagasagang  kanako,  Ug  ang  imong  pagka-
mapuangoron nagapadaku kanako.

36 Gipahalapad mo ang akong mga lakang sa ubos ko, Ug wala mahadalin-
as ang akong mga tiil.

37 Pagagukdon ko ang akong mga kaaway,  ug agpason ko sila;  Dili  ako 
motalikod nangtud nga mangaut-ut sila.

38  Pagapatyon  ko  sila,  sa  pagkaagi  nga  dili  na  sila  arang  makatindog: 
Mangapukan sila sa ilalum sa akong mga tiil.



39  Kay  gibaksan  mo  ako  sa  kusog  alang  sa  pagpanggubat:  Gidaug  mo 
tungod kanako kadtong mga mingtindog batok kanako.

40 Gipatalikod mo usab kanako ang mga bukobuko sa akong mga kaaway, 
Aron maputol ko sila nga mga nanagdumot kanako.

41 Mingtuaw sila,  apan walay bisan kinsa nga maluwas kanila:  Bisan pa 
ngadto kang Jehova, apan siya wala motubag kanila.

42 Unya gidugmok ko sila ingon sa abug sa atubangan sa hangin; Giyabyab 
ko sila ingon sa lapuk sa kadalanan.

43 Giluwas mo ako gikan sa mga pakigbugno sa katawohan; Gibuhat mo ako 
nga  pangulo  sa  mga  nasud:  Usa  ka  katawohan  nga  wala  ko  hiilhi 
magaalagad kanako.

44  Sa  diha  nga  makadungog  sila  mahitungod  kanako,  magapasakup  sila 
kanako; Ang mga dumuloong managpanugyan sa ilang kaugalingon kanako.

45 Ang mga dumuloong magakahanaw, Ug manggula nga magakurog gikan 
sa ilang mga dapit nga tinakpan.

46 Buhi man si Jehova; ug dalayegon ang akong bato; Ug igapahitaas ang 
Dios sa akong kaluwasan,

47  Bisan  ang  Dios  nga  nagapahamtang  ug  panimalus  alang  kanako,  Ug 
nagasakup ug mga katawohan sa ilalum nako.

48 Siya magaluwas kanako gikan sa akong mga kaaway; Oo, gituboy mo ako 
ibabaw kanila nga mingtindog batok kanako; Giluwas mo ako gikan sa tawo 
nga malupigon.

49 Busa pagapasalamatan ko ikaw sa taliwala sa mga nasud, Oh Jehova, Ug 
pagaawiton ko ang mga pagdayeg sa imong ngalan.

50  Dakung  kaluwasan  gihatag  niya  sa  iyang  hari,  Ug  nagapakita  ug 
mahigugmaongkalolot  sa  iyang  dinihog,  Kang  David  ug  sa  iyang  kaliwat 
hangtud sa walay katapusan.
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