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Jeremias 1:18  Kay, Ania karon, ako nagbuhat kanimo niining adlawa ug
usa ka kinutaan nga ciudad, ug usa ka haliging puthaw, ug tumbaga nga
mga kuta, batok sa tibook nga yuta, batok sa mga hari sa Juda, batok sa
mga  principe  niini,  batok  sa  mga  sacerdote  niini,  ug  batok  sa  mga
katawohan sa yuta.

Ezequiel 3:18 Sa diha nga ako moingon sa tawong dautan: Sa pagkamatuod
ikaw  mamatay:  ug  ikaw  wala  maghatag  kaniya  ug  pagpasidaan  ni
magsulti sa pagbadlong sa dautan gikan sa mangil-ad niyang dalan, aron
sa pagluwas sa iyang kinabuhi; ang maong tawo nga dautan mamatay sa
iyang kasal-anan; apan ang iyang dugo pagapanilngon ko diha sa imong
kamot.

Jeremias 6:27 Ako nagapatindog kanimo nga usa ka magsusulay, ug usa ka
kuta sa taliwala sa akong katawohan, aron ikaw mahibalo ug magasulay
sa ilang kagawian.

Levitico  26:19   Ug  pagalumpagon  ko  ang  garbo  sa  inyong  gahum,  ug
pagahimoon ko ang inyong langit ingon sa puthaw, ug ang inyong yuta
ingon sa tumbaga;

Deuteronomio  23:5  Apan  si  Jehova  nga  imong  Dios  dili  buot
magapatalinghug  kang  Balaam,  kondili  gibalhin  ni  Jehova  nga  imong
Dios ang tunglo sa pagkapanalangin alang kanimo, kay si Jehova nga
imong Dios nahagugma kanimo.

Roma 12:21 Ayaw pagpadaug sa dautan, hinonoa dag-a ang dautan pinaagi
sa maayo.

Mga Salmo 143:8,10 Ipabati kanako ang imong mahigugmaong-kalolot sa
kabuntagon; Kay kanimo misalig ako: Ipahibalo kanako ang dalan nga
akong pagalaktan; Kay kanimo gibayaw ko ang akong kalag. 10 Tudloi
ako sa pagbuhat sa imong kabubut-on; Kay ikaw mao ang akong Dios:
Ang imong Espiritu maayo man; Mandoi ako didto sa yuta sa katul-iran.

Mga Salmo 94:12 Bulahan ang tawo nga imong gicastigo, Oh Jehova, Ug
gitudloan mo gikan sa imong Kasugoan;

Mga Panultihon 27:12 Ang usa ka buotan nga tawo makakita sa dautan, ug
magatago  sa  iyang  kaugalingon;  Apan  ang  walay-pagtagad
nagapadayon, ug nagaantus tungod niini.

Filipos  2:16  nga  nagatanyag  sa  pulong  alang  sa  kinabuhi,  aron  nga  sa



adlaw  unya  ni  Cristo  ako  magamapasigarbohon  nga  ako  wala  diay
magpaningkamot ni maghago sa wala lamay kapuslanan.

Isaias 49:4 Apan ako miingon: Ako nagpangabudlay nga kawang, naggawi
ako sa akong kusog sa walay kapuslananug sa kakawangan; apan bisan
pa niana sa pagkamatuod ang justicia nga alang kanako anaa man kang
Jehova, ug ang akong balus anaa uban sa akong Dios.

Mga Salmo 76:3 Didto gipamali niya ang mga udyong sa pana; Ang taming,
ug ang espada, ug ang gubat. (Selah)

Hebreo 13:21 magasangkap unta kaninyo sa tanang maayong butang aron
kamo makatuman sa iyang kabubut-on, nga magabuhat diha kaninyo sa
makapahimuot sa iyang pagtan-aw, pinaagi kang Jesu-Cristo; kang kinsa
maiya unta ang himaya nga hangtud sa kahangturan. Amen.

1 Corinto 16:15 Mga igsoon, kamo nasayud nga ang banay ni Estefanas mao
ang unang mga kinabig didto sa Acaya,  ug sila nanagtugyan sa ilang
kaugalingon alang sa pag-alagad sa mga balaan;

Filipos 1:27 Mao lamang nga ang inyong paggawi sa kinabuhi kinahanglan
mangintakus sa Maayong Balita mahitungod kang Cristo, aron nga bisan
kon  mahitungha  ako  diha  ug  makakita  kaninyo  o  wala  ako  diha,
madunggan  ko  unta  mahitungod  kaninyo  nga  kamo  nanagbarug  nga
malig-on diha sa usa ra ka espiritu,  nga uban sa usa ra ka hunahuna
kamo managhugop sa pagpakigbisug alang sa pagtoo sa Maayong Balita,

1  Corinto  15:58  Busa,  hinigugma  kong  mga  igsoon,  kinahanglan
magpakalig-on  kamo,  dili  matarug,  sa  kanunay  magmadagayaon  sa
bulohaton sa Ginoo, sa nasayran ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong
pagpangabudlay dili makawang.

Colosas 4:12 Si Epafras, nga usa sa mga tagadiha sa inyo, ulipon ni Cristo
Jesus,  nangomusta  kaninyo;  sa  masibuton  gayud  siya  sa  kanunay
nagalakip kaninyo sa iyang mga pag-ampo aron kamo magabarug nga
hingpit ug pinasaligan sa bug-os nga kabobut-on sa Dios.

2 Mga Hari 19:34 Kay ako magapanalipod niining ciudara sa pagluwas niini,
tungod sa akong kaugalingon, ug tungod sa akong alagad nga si David.

Jeremias 15:20,21 Ug buhaton ko ikaw alang niining mga katawohan nga
usa  ka  linig-onan  nga  kuta  nga  tumbaga:  ug  sila  makig-away  batok
kanimo, apan sila dili makadaug kanimo; kay ako magauban kanimo sa
pagluwas kanimo ug sa pagbawi kanimo, nagaingon si Jehova. 21 Ug
bawion ko ikaw gikan sa kamot sa mga tawong dautan, ug tubson ko
ikaw gikan sa kamot sa mga tawong mabangis.

Mga Salmo 55:18 Iyang gitubos  ang akong kalag sa  pakigdait  gikan sa



gubat nga batok kanako; Kay daghan sila nga miasdang batok kanako.
Ezequiel 30:24 Ug akong lig-onon ang mga bukton sa hari sa Babilonia, ug

ipabitbit ko ang akong espada sa iyang kamot: apan akong bunggoon
ang mga bukton ni Faraon, ug siya magaagulo sa iyang atubangan sa
mga pag-agulo sa usa ka tawo nga may samad nga ikamatay.

Gipadayag 3:18 Busa tambagan ko ikaw nga gikan kanako magpalit kag
bulawan nga inulay sa kalayo, aron madato ka; ug mga maputing bisti
nga imong ikasul-ob aron dili magdayag ang pagkamakauulaw sa imong
pagkahubo; ug tambal nga ikapadapat sa imong mga mata aron ikaw
makakita.

1  Juan  3:17  Apan  kon  adunay  nakapanag-iyag  mga  butang  alang  sa
panginabuhi dinhi sa kalibutan, ug kini siya makakita sa iyang igsoon
nga  anaa  sa  kawalad-on,  ug  unya  magpagahi  lamang  siya  sa  iyang
kasingkasing, unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma sa Dios?

Isaias 50:4 Ang Ginoong Jehova nagahatag kanako sa dila niadtong mga
tinon-an,  aron  mahibalo  ako  sa  paglig-on  uban  ang  mga  pulong  nga
angay  kaniya  nga  gikapuyan:  siya  nagapukaw sa  buntagbuntag,  siya
nagapukaw sa akong igdulungog aron sa pagpamati  ingon kanila nga
mga tinon-an.

Mga Salmo 18:39 Kay gibaksan mo ako sa kusog alang sa pagpanggubat:
Gidaug mo tungod kanako kadtong mga mingtindog batok kanako.

2  Samuel  22:40 Kay ikaw nagbakus kanako sa kusog ngadto sa  gubat;
Gipasakup mo sa ilalum nako kadtong mga mingtindog batok kanako.

Mga Salmo 89:43 Oo, ginalumping mo ang sulab sa iyang pinuti, Ug wala
mo siya patindoga sa gubat.

Ezequiel 13:6 Sila nakakita sa kabakakan ug bakakon nga pagtagna-tagna,
nga nagaingon: Si Jehova nagaingon; apan si Jehova wala magpadala
kanila: ug sila nagpalaum sa mga tawo nga ang pulong pagatumanon.

Levitico 26:37 Ug manghipangdol ang usa ibabaw sa usa kanila, daw ingon
ug anaa sila sa atubangan sa espada, bisan sa walay nagalutos kanila ;
dili kamo arang makasukol sa atubangan sa inyong mga kaaway.

1  Corinto  14:8  Ug  kon  ang  tingog  sa  trompeta  dili  tin-aw  kinsa  may
maandam aron sa pagdasdas sa panggubatan?

Job 15:24 Ang kasamok ug kaguol makapahadlok kaniya; Siya makadaug
kaniya, sama sa usa ka hari nga magapadulong sa panggubatan.

1 Cronicas 12:8 Ug gikan sa mga Gadahanon may nanagbulagbulag sa ilang
kaugalingon  ngadto  kang  David  sa  malig-ong  salipdanan  didto  sa
kamingawan, gamhanang mga tawo sa kaisug, mga tawo nga bansay sa



gubat,  nga makakupot  sa  taming ug bangkaw;  kansang mga nawong
sama sa mga nawong sa mga leon, ug sila mga matulin sama sa mga
lagsaw sa ibabaw sa kabukiran:

1  Cronicas  12:33,38  Sa  kang  Zabulon,  kadtong  mga  may  katakus  sa
paggula ipon sa panon, nga makapahamutang sa gubat, sa paggamit sa
tanang  nagkalainlaing galamiton sa  gubag,  kalim-an ka libo,  ug  kana
makapahaluna sa gubat, ug mga tawo nga dili maduhaduhaon. 38 Kining
tanan sanglit mga tawo sa gubat, nga makapahaluna sa gubat, nangadto
uban ang usa ka hingpit nga kasingkasing ngadto sa Hebron, sa paghimo
kang David nga hari sa ibabaw sa tibook Israel: ug ang tanan usab sa
Israel nanaghiusa sa kasingkasing sa paghimo kang David nga hari.

Lucas 10:19 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.

2 Corinto 7:10 Kay ang diosnon nga kasubo mosangpot sa paghinulsol nga
magaagak ngadto sa kaluwasan ug dili magahambin sa pagbasol, apan
ang kasubo nga kalibutanon mosangpot sa kamatayon.

2 Timoteo 2:25,26 Uban sa kalomo kinahanglan iyang pagamaymayan ang
mga  magasupak  kaniya,  kay  tingali  baya  itugot  ra  sa  Dios  nga  sila
managhinulsol ug mahisangko sa pagpakaila sa kamatuoran, 26 ug sila
makaikyas  gikan  sa  bitik  sa  yawa,  tapus  mabihag  sila  niya  aron  sa
pagbuhat sa iyang kabubut-on. 

Nehemias 4:15 Ug nahitabo, nga sa pagkadungog sa among mga kaaway
nga kini  nahibaloan namo, ug gihimong walay hinungdan sa Dios ang
ilang  panagsabutsabut,  kami  ngatanan  namalik  ngadto  sa  kuta,  ang
tagsatagsa ngadto sa iyang buhat.

Mga Salmo 73:24 Ikaw magamando kanako uban sa imong pagtambag, Ug
sa ulahi pagadawaton mo ako sa himaya.
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