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Exodo  15:9  Ang  kaaway  miingon:  Pagalutoson  ko,  pagaagpason  ko,
pagabahin-bahinon  ko  ang  mga  inagaw,  Ang  akong  tinguha
pagatagbawon diha kanila;  Pagabakyawon ko ang akong espada, ang
kamot ko magalaglag kanila.

Exodo 18:21 Labut pa magaandam ka gikan sa tanan nga katawohan ug
mga tawo nga may katakus, mga tawo nga mahadlokon sa Dios, mga
tawo sa kamatuoran, nga nagadumot sa ganancia nga dili-matarung; ug
ibutang mo kini sila sa ibabaw nila, nga mga pangulo sa mga linibo, mga
pangulo  sa  mga  ginatus,  mga  pangulo  sa  mga  tagkalim-an,  ug  mga
pangulo sa tinagpulo:

Exodo 20:14 Dili ka magpanapaw.
Exodo 20:17 Dili ka maibug sa balay sa imong isigkatawo; dili ka maibug sa

asawa sa imong isigkatawo, ni sa iyang sulogoon nga lalake, ni sa iyang
sulogoon nga babaye, ni sa iyang vaca, ni sa iyang asno, ni sa unsang
butanga nga iya sa imong isigkatawo.

Numeros 11:4 Ug nanag-ingon ang usa sa usa: Magbuhat kita ug usa ka
capitan, ug mamalik kita ngadto sa Egipto.

Deuteronomio 5:21 Dili ka usab maibug sa asawa sa imong isigkatawo; dili
ka usab maibug sa balay sa imong isigkatawo, ni sa iyang yuta, ni sa
iyang sulogoon nga lalake, ni sa iyang sulogoon nga babaye, ni sa iyang
vaca, ni sa iyang asno, ni sa bisan unsang butanga nga iya sa imong
isigkatawo.

Deuteronomio 12:20 Sa diha nga pagapadakuon ni Jehova nga imong Dios
ang imong utlanan ingon sa iyang gisaad kanimo, ug ikaw magaingon:
Mokaon ako ug unod, kay naibug ang imong kalag sa pagkaon ug unod,
sunod sa bug-os nga kaibug sa imong kalag kumaon ka ug unod.

Deuteronomio 22:22 Kong may tawo nga hidakpan nga mihigda ipon sa usa
ka babaye nga minyo sa usa ka bana, silang duruha mangamatay, ang
lalake  nga  mihigda  ipon  sa  babaye,  ug  ang  babaye:  mao  kini  ang
pagkuha mo sa dautan gikan sa Israel:

Josue 7:21 Sa pagkakita nako sakot sa mga inagaw sa usa ka maayong
capa nga buhat sa Babilonia, ug duha ka gatus ka siclo nga salapi, ug
usa ka sisip nga bulawan nga kalim-an ka siclo ang gibug-aton, unya
akong  gikaibgan sila  ug  akong gikuha;  ug,  ania  karon,  kana  atua  sa
taliwala  sa  akong  balong-balong  linubong  sa  yuta,  ug  ang  salapi  sa
ilalum niana.

Mga Salmo 10:3 Kay nangandak ang dautan tungod sa pangandoy sa iyang



kasingkasing,  Ug  ang  masinahon  nagasalikway,  oo,  nagatamay  kang
Jehova,

Mga Salmo 78:18,30 Ug ilang gitintal ang Dios sa ilang kasingkasing Sa
pagpangayo ug makaon sumala sa ilang tinguha. 30 Wala kuhaa gikan
kanila kadtong ilang gitinguha, Ang ilang kalan-on diha pa sa ilang mga
baba,

Mga Salmo 81:12 Busa gipasagdan ko sila sa kagahi sa ilang kasingkasing,
Aron sila managlakaw sa ilang kaugalingong mga tambag.

Mga  Salmo  106:14  Kondili  nanagkaibug  sa  hilabihan  gayud  didto  sa
kamingawan, Ug gitintal nila ang Dios didto sa kamingawan.

Mga Salmo 119:36 Ikiling mo ang akong kasingkasing ngadto sa imong mga
pagpamatuod, Ug dili ngadto sa kailibgon.

Mga  Panultihon  1:19  Busa  mao man ang  mga dalan  sa  tagsatagsa  nga
hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana.

Mga  Panultihon  6:25  Ayaw  kaibug  sa  iyang  kaanyag  diha  sa  imong
kasingkasing; Ni pabihag ikaw kaniya uban sa mga tabontabon sa iyang
mga mata.

Mga  Panultihon  15:27  Kadtong  hakog  sa  ganancia  nagasamok sa  iyang
kaugalingong balay; Apan kadtong nagadumot sa mga hiphip mabuhi.

Mga Panultihon 21:25,26 Ang tinguha sa tapulan nagapatay kaniya; Kay ang
iyang  mga  kamot  nagadumili  sa  pagbuhat.  26  Adunay  maibug  sa
pagkahakog gayud sa tibook adlaw; Apan ang matarung nagahatag ug
wala magatungina.

Mga Panultihon 28:16 Ang principe nga kulang sa salabutan maoy daku
usab  nga  madaugdaugon;  Apan  siya  nga  nagadumot  sa  pagkaibug
magapalugway sa iyang mga adlaw.

Isaias 56:11 Oo, ang mga iro ulitan, sila dili gayud makabaton ug igo; ug
kini  mao  ang  mga  magbalantay  sa  carnero  nga  dili  makasabut:  sila
nanagpanlakaw sa ilang kaugalingon nga dalan, ang tagsatagsa sa iyang
ganancia, gikan sa tanang dapit.

Isaias  57:17 Tungod sa kasal-anan sa  iyang  kahikawan ako nasuko,  ug
naghampak kaniya; gitagoan ko ang akong nawong ug nasuko ako; ug
siya mipadayon paghidalin-as diha sa dalan sa iyang kasingkasing.

Jeremias 6:13 Kay gikan sa labing diyutay kanila ngadto sa labing dagku
kanila,  ang tagsatagsa mitugyan sa kahikaw, ug gikan sa manalagna
bisan pa ngadto sa sacerdote, ang tagsatagsa nagalimbong.

Jeremias 22:17 Apan ang imong mga mata ug ang imong kasingkasing dili
alang sa unsa kondili  sa kaibog, ug alang sa pagpaagay sa dugo nga
inocente,  ug alang sa pagdaugdaug ug sa  pagpanlupig,  aron buhaton
kini.

Jeremias 51:13 Oh ikaw nga nagapuyo sa daghang katubigan, buhong sa



mga bahandi, ang imong katapusan miabut na, ang sukdanan sa imong
kaibog.

Ezequiel  6:9  Ug  kadtong  uban  kaninyo  nga  makagawas  mahinumdum
kanako sa taliwala sa mga nasud diin didto pagadad-on sila nga mga
binihag,  sa  unsang  paagi  nga  nadugmok  ako  tungod  sa  ilang
makihilawason nga kasingkasing, nga mibulag kanako, ug uban sa ilang
mga mata, nga nakighilawas sa ilang mga dios-dios: ug sila magaayad sa
ilang kaugalingon diha sa ilang atubangan tungod sa kadautan nga ilang
nahimo sa ilang tanan nga mga dulumtanan.

Ezequiel 14:4,5 Busa sultihan mo sila, ug umingon ka kanila: Mao kini ang
giingon sa Ginoong Jehova: Ang tagsatagsa ka tawo sa balay sa Israel
nga nagabutang sa iyang mga dios-dios sulod sa iyang kasingkasing, ug
nagabutang sa kapangdolan sa iyang kasal-anan sa atubangan sa iyang
nawong,  ug  moanhi  pa  sa  manalagna;  ako  si  Jehova  maoy  mobutag
kaniya  niana,  sumala  sa  gidaghanon  sa  iyang  mga  dios-dios,  5  Aron
makuha  ko  ang  balay  sa  Israel  sulod  sa  ilang  kaugalingon  nga
kasingkasing,  tungod  kay  silang  tanan  mingbulag  kanako  tungod  sa
ilang mga dios-dios,

Ezequiel 22:12 Diha kanimo gidawat nila ang mga hiphip aron sa pag-ula sa
dugo;  gidawat  mo  ang  tungtong  sa  hinulaman  ,  ug  ang  tubo  sa
gipabaylo  ,  ug  may  ganancia  ikaw sa  kahakog  gikan  sa  imong  mga
isigkatawo pinaagi sa paglugpit ug ikaw nalimot kanako, nagaingon ang
Ginoong Jehova.

Ezequiel  33:31  Ug  sila  manganha  kanimo  ingon  sa  katawohan  nga
manganha,  ug  sila  maglingkod  sa  atubangan  nimo  ingon  sa  akong
katawohan,  ug  sila  mamati  sa  imong  mga  pulong,  apan  sila  ayaw
pagtumana; kay pinaagi sa ilang mga baba sila magapakita sa hilabihang
gugma, apan ang ilang kasingkasing nanagsunod sa ilang ganancia.

Oseas 4:12 Ang akong katawohan nagapakitambag sa ilang tuod sa kahoy,
ug  ang  ilang  sungkod  nagapahayag  kanila;  kay  ang  espiritu  sa
pagpakighilawas  maoy  nagapasayup  kanila,  ug  sila  nagpakighilawas,
nga mingtalikod gikan sa ilang Dios.

Oseas  5:4  Ang  ilang  mga  binuhatan  dili  makatugot  kanila  sa  pagbalik
ngadto sa ilang Dios; kay ang espiritu sa pagpakighilawas anaa sa sulod
nila, ug sila wala makaila kang Jehova.

Miqueas 2:2 Ug gikaibgan nila ang mga kaumahan, ug ginaagaw sila; ug
ang mga balay,  ug ginasakmit sila:  ug ginalupi  gan nila ang tawo ug
giilogan  sa  iyang  balay,  bisan  pa  ang  tawo  ug  gitikasan  sa  iyang
panulondon.

Nahum 3:4 Tungod sa kadaghan sa mga pagpakighilawas sa bigaon nga
nahamut-an, ang agalon nga babaye sa mga buhat nga madiwatahon,



nga nagabaligya sa mga nasud pinaagi  sa  iyang pagpakighilawas,  ug
mga panimalay pinaagi sa iyang mga madiwatahon nga buhat.

Habacuc  2:9  Alaut  kadtong  nagakuha  ug  dautang  abut  alang  sa  iyang
balay, aron ikapahamutang niya ang iyang salag sa itaas, aron maluwas
siya gikan sa kamot sa dautan.

Mateo  5:28  Apan  sultihan  ko  kamo,  nga  bisan  kadtong  magatan-awg
babaye uban sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya diha sa sulod
sa iyang kaugalingong kasingkasing.

Marcos 4:19 apan ang kabalaka dinhi sa kalibutan ug ang kalipay tungod sa
mga bahandi, ug ang kaibog alang sa ubang mga butang, mosulod ug
magalumos sa pulong, ug kini dili makapamunga.

Marcos  7:22  kaibog,  kadautan,  limbong,  kaulag,  kasina,  panulti  sa
pagbuling sa dungog, pagkamapahitas-on, binoang,

Lucas 3:14 Ug ang mga sundalo usab nangutana kaniya, “Ug kami, unsa
Memay  among  buhaton?”  Siya  mitubag  kanila,  “Ayaw  na  kamo
pagpanguhag  salapi  pinaagi  sa  paglugos  o  sa  pagbutangbutang,  ug
magpahiuyon lamang kamo sa inyong mga suhol.”

Lucas 12:15 Ug siya miingon kanila, “Magmatngon kamo, ug likayi ninyo
ang tanang dagway sa kadalo, kay ang kinabuhi sa tawo wala diha sa
kadagaya sa iyang mga katigayonan.”

Lucas  16:14  Ug  ang  mga  Fariseo,  nga  mga  mahigugmaon  sa  salapi,
nakadungog niining tanan ug sila nangyam-id kaniya.

Juan 8:44 Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong
tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya
maoy usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, ug siya walay labut sa
kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya.  Inigpamakak
niya,  siya  magasulti  tukma  sa  iyang  kaugalingong  kinaiya,  kay  siya
bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak.

Mga Buhat 20:33 Wala akoy gikaibgan nga salapi ni bisan kinsa, o bulawan,
o bisti.

Roma 1:24-29 Tungod niini gitugyan sila sa Dios ngadto sa kahugawan diha
sa mga pangibog sa ilang mga kasingkasing aron magpakaulaw sila sa
ilang  mga  lawas  sa  ilang  masigkaugalingon,  25  kay  ang  tinuod
mahitungod  sa  Dios  ilang  giilisan  ug  bakak,  ug  mao na  hinooy  ilang
gisimba ug gialagaran ang binuhat ug wala nila simbaha ug alagara ang
Magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtud sa kahangturan! Amen. 26
Tungod niining maong hinungdan, gitugyan sila sa Dios ngadto sa mga
pangibog nga makauulaw. Ang ilang mga kababayen-an nanag-usab sa
kagamitan nga tiunay sa ilang pagkababaye ngadto sa kagamitan nga
supak  sa  kinaiya.  27  Ug  sa  mao  usab  nga  paagi,  ang  mga  lalaki
nanagbiya sa ilang tiunayng kalabutan ngadto sa babaye ug nangaut-ot



diha sa ilang pangibog alang sa usag usa, mga lalaki sa masigkalalaki
manag-unay  sa  pagbuhat  sa  makauulaw,  ug  nanagpakaagum diha  sa
ilang kaugalingon sa balus nga angay sa ilang pagkadautan. 28 Ug kay
nanagdumili man sila sa pag-ila kaniya ingon nga Dios, sila gitugyan sa
Dios ngadto sa pagpanghunahuna nga dautan ug sa paggawi nga dili
angay.  29  Sila  napuno  sa  tanang  matang  sa  pagkadili  matarung,
pagkadautan,  kadalo,  panghimaraut.  Sila  puno  sa  kasina,  pagbuno,
pakiglalis, lansis, kangil-ad. Sila mga tabian,

Roma 6:12 Busa, ayaw ninyo tugoti ang sala sa paghari diha sa inyong may
kamatayon nga mga lawas aron sa paghimo kaninyo nga masinugtanon
sa mga pangibog niini.

Roma 7:7 Nan, unsa may atong ikasulti? Nga ang kasugoan mao ang sala?
Palayo kana! Ngani,  kon dili  pa ang kasugoan, dili  unta ako makailag
sala. Dili unta ako makailag unsay pangibog kon ang kasugoan wala pa
mag-ingon, “Dili ka magkaibog.”

Roma 13:9,14 Ang mga sugo nga nagaingon,  “Ayaw pagpanapaw,  Ayaw
pagpatay, Ayaw pagpangawat, Ayaw pagkaibog,” ug ang bisan unsa pa
nga sugo, kini nalangkob niining mga pulonga nga nagaingon, “Higugmaa
ang imong silingan ingon nga imong kaugalingon.” 14 Hinonoa isul-ob
ninyo ang Ginoong Jesu-Cristo, ug ayaw kamo pagtagana alang sa unod,
sa pagtagbaw sa mga pangibog niini.

1 Corinto 5:10,11 Hinoon wala ko ipasabut niini  nga kamo dili  na gayud
magpakigharong sa mga makihilawason dinhi  sa kalibutan,  o  sa mga
dalo ug mga tikasan, o mga tigsimbag mga diosdios; kay kon mao pa,
nan,  gikinahanglan  unta  nga  mamahawa  na  lang  kamo  niining
kalibutana.  11  Hinonoa,  ako  nagsulat  kaninyo  nga  dili  kamo
magpakigkauban kang bisan kinsa nga nagapakaigsoon kon kana siya
makihilawason,  o  dalo,  o  tigsimbag  mga  diosdios,  o  tigpasipala,  o
palahubog,  o  tikasan— dili,  bisan  na  lang  sa  pagpakigsalo  kaniya  sa
pagpangaon.

1  Corinto  6:9,10  Nasayud  ba  kamo  nga  ang  mga  dili  matarung  dili
makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong; walay
mga  makihilawason,  o  mga  tigsimba  ug  mga  diosdios,  o  mga
mananapaw,  o  mga  bayot,  10  o  mga  kawatan,  o  mga  dalo,  o  mga
palahubog,  o  mga  tigpasipala,  o  mga  tulisan,  nga  makapanunod  sa
gingharian sa Dios.

1 Corinto 10:6 Ug kining mga butanga maoy mga pasidaan alang kanato sa
dili pagpangandoy ug mga dautang butang ingon sa gibuhat nila.

1 Corinto 12:31 Apan tinguhaa hinoon ninyo pag-ayo ang labi pa ka dagkung
mga hiyas.

1 Corinto 14:39 Busa, mga igsoon ko, tinguhaa ninyo sa dakung kasibut ang



paghimog profesiya, ug ayaw ninyo pag-idili ang pagsultig mga dila;
2 Corinto 9:5 Busa, nakahunahuna ako nga kinahanglan ang mga igsoon

akong  agdahon  sa  pag-una  kanako  pag-anha  diha  kaninyo  ug  sa
pagpahigayong daan niining hatag nga inyong gisaad aron kini maandam
dili ingon nga gipugos pagkuha gikan kaninyo kondili ingon nga inyong
kinabobut-ong hatag.

Galacia 5:16-20 Apan ako magaingon, panaggawi kamo diha sa Espiritu, ug
ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod.  17 Kay ang mga
pangibog sa unod kasupak sa Espiritu, ug ang mga tinguha sa Espiritu
kasupak sa unod, kay kining duha nagakasinupakay man ang usa sa usa,
aron kamo dili  makahimo sa buot ninyong pagabuhaton. 18 Apan kon
kamo ginamandoan sa  Espiritu,  kamo dili  ilalum sa kasugoan.  19  Ug
dayag  kaayo  ang  mga  buhat  sa  unod  nga  mao  kini:  pakighilawas,
kahugaw,  kaulag,  20  pagsimbag  mga  diosdios,  panglamat,  mga
dinumtanay,  mga  pakigbingkil,  pangabubho,  kapungot,  iyaiyahay,
sinupakay, pundokpundok,

Galacia 5:24 Ug ang mga iya ni Cristo Jesus nanaglansang sa ilang unod
diha sa krus dala ang mga pangibog ug mga tinguha niini.

Efeso 2:1-3 Ug kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga
kalapasan ug mga kasal-anan 2 nga niini nanaggawi kamo kaniadto uyon
sa  paagi  niining  kalibutana,  uyon  sa  magbubuot  sa  kagandahan  sa
kahanginan,  sa  espiritu  nga  karon  mao  ang  nagalihok  diha  sa  mga
tawong  masupilon.  3  Sa  ilang  taliwala  kitang  tanan  nanagkinabuhi
kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod, nga mga matinumanon sa
mga  pangandoy  sa  lawas  ug  sa  hunahuna,  ug  busa  sa  kinaiya  mga
tawong gikaligotgotan sa Dios sama sa ubang mga tawo.

Efeso  4:19  Sila  dili  na  mobati  ug  mitugyan  sa  ilang  kaugalingon  sa
pagpatuyang  sa  kaulag,  dalo  sa  pagbuhat  sa  tanang  matang  sa
kahugawan.

Efeso 4:22-27 Hukasa ninyo ang inyong daang pagkatawo nga dala pa sa
inyong karaang paggawi sa kinabuhi  ug nga nadunot pinaagi  sa  mga
malimbongong pagpangibog, 23 ug magpabag-o kamo diha sa espiritu sa
inyong mga salabutan, 24 ug isul-ob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga
sa tinuod nga pagkamatarung ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway
sa Dios. 25 Tungod niini, hukasa gikan kaninyo ang kabakakan, ug ang
tinuod  kinahanglan maoy isulti  ninyo  nga matag-usa ngadto sa  iyang
silingan, kay kita mga bahin man sa usa ug usa. 26 Pagkasuko kamo,
apan ayaw kamo pagpakasala sa inyong pagkasuko; ayaw pasalopi sa
Adlaw ang inyong kasuko, 27 ug ayaw ninyo hatagig higayon ang yawa.

Efeso 5:3,5 Apan ang pakighilawas ug ang tanang kahugaw o kadalo, ayaw
gayud  ninyo  kini  paghisguti  sanglit  dili  kini  angay  sa  mga  nahimong



balaan. 5 Kay inyong mapaniguro kini, nga bisan kinsang tawhana nga
makihilawason, o mahugaw, o tawong dalo (nga sa ato pa, tigsimbag
mga diosdios), wala gayud siyay mapanunod sa gingharian ni Cristo ug
sa Dios.

Colosas 3:5 Busa,  patya ninyo ang mga yutan-ong butang diha sa sulod
ninyo: pakighilawas, kahugaw, pangibog nga unodnon, dautang tinguha,
ug ang kadalo nga maoy pagsimbag mga diosdios.

1  Tesalonica  2:5  Kay  sumala  sa  inyo  nang  nasayran,  kami  wala  gayud
maggamit  ug  mga pulong  sa  pag-ulog-ulog,  ni  sa  takuban  sa  kadalo,
saksi ang Dios;

1  Tesalonica  4:3-7  Kay  ang  pagbuot  sa  Dios  mao  kini,  ang  inyong
pagkabinalaan: nga kamo managlikay sa pakighilawas; 4 nga ang matag-
usa  kaninyo  mahibalo  unta  unsaon  niya  sa  pagpangasawa  diha  sa
kabalaan ug kadungganan, 5 dili  sa balatian sa kaulag ingon sa mga
Gentil nga wala makaila sa Dios; 6 aron walay bisan kinsa nga maglapas
ug mamintaha sa iyang igsoon labut niining butanga, kay kining tanang
mga  butanga  panimaslan  ra  sa  Ginoo,  sumala  sa  among  maligdong
pagpasidaan kaninyo. 7 Kay ang Dios wala magtawag kanato alang sa
kahugawan, kondili sa kabalaanon.

1  Timoteo  3:3,8  dili  palahubog,  dili  tigpanukmag,  hinonoa  malomo,  dili
palaaway, ug dili mahigugmaon ug salapi. 8 Ingon man usab, ang mga
diyakono kinahanglan magmaugdang, dili duhag sinultihan, dili tig-inom
ug daghang bino, dili maikag sa pagpanapi pinaagig limbong;

1  Timoteo  6:9,10  Apan  sila  nga  maikagon  gayud  nga  mahimong  dato
mangahulog  ngadto  sa  panulay,  ngadto  sa  bitik,  ngadto  sa  daghang
binoang ug makadaut nga mga pagpangibug nga nagaunlod sa mga tawo
ngadto  sa  kamatayon  ug  sa  pagkalaglag.  10  Kay  ang
pagkamahigugmaon ug salapi mao ang gamut sa tanang pagkadautan;
ug tungod sa maong pangibug may mga tawo nga nanghisalaag gikan sa
pagtoo ug ilang gipalagbaslagbasan ang ilang kaugalingon sa daghang
mga kasakitan.

2 Timoteo 2:22 Likayi ang mga pangibog nga iya sa kabatan-on ug tinguhaa
ang pagkamatarung, ang pagtoo, ang gugma, ug ang pakigdinaitay, uban
kanila nga nagasimba sa Ginoo uban sa putli nga kasingkasing.

2 Timoteo 3:2,6 Kay ang mga tawo unya magamahigugmaon man sa ilang
kaugalingon,  mga  hinapi,  tigpagawal,  hambogiro,  tampalasan,
masukihon sa mga ginikanan, walay igabalus, dili  diosnon, 6 Kay ang
mga tawong ingon kanila mao ang magapanakasaka sa kabalayan ug
magapamihag sa mga mahuyang babaye nga nahimug-atan sa mga sala
ug ginadaldal sa nagkalainlaing mga pangibog,

2  Timoteo  4:3  Kay  nagasingabut  ang  panahon  nga  ang  mga  tawo



magadumili sa pagpaminaw sa matarung pagtulon-an, hinonoa aron sa
pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog, sila magapaalirong ug
mga magtutudlo nga magahapohap kanila sa ilang nanagkatol nga mga
dalunggan,

Tito 2:12 nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili diosnon ug sa mga
pangibog  nga  kalibutanon,  ug  sa  pagkinabuhi  nga  mapugnganon  sa
kaugalingon, matarung, ug diosnon dinhi niining kalibutana karon,

Tito 3:3 Kay dihay panahon kaniadto nga kita usab dili managpakasabut,
mga masukihon, gipahisalaag, inulipon sa nagkalainlaing mga pangibog
ug  mahilayong  katagbawan;  kita  nanaggawi  sa  pagkamadinauton  ug
pagkamasinahon;  kita  gipanagdumtan  sa  mga  tawo  ug  kita
nanagdumtanay ang usa sa usa;

Hebreo  13:5  Bantayi  ang  inyong  pagkinabuhi  nga  mahigawas  kini  sa
pagkamahigugmaon ug salapi, ug himoa nga matagbaw kamo sa inyong
mga  ginabatonan  karon;  kay  siya  gayud  mao  ang  nag-ingon,  “Dili  ko
gayud ikaw pagapahikabsan ni pagabiyaan.”

Santiago  1:14,15  hinonoa  ang  matag-usa  ka  tawo  matintal  sa  diha  nga
madaldal ug mahaylo siya sa iyang kaugalingong pagpangibog. 15 Ug
ang pagpangibog, sa makapanamkon na, magapahimugsog sala; ug ang
sala, inigkagulang na, manganak ug kamatayon.

Santiago 4:1-5 Unsa may nakaingon sa mga gubat, ug unsa may nakaingon
sa  mga panag-away diha kaninyo?  Dili  ba  mao man ang inyong  mga
pangibog nga sa kanunay nagakagubat, nga anaa sa sulod sa mga bahin
sa inyong mga lawas? 2 Adunay mga butang nga inyong tinguhaon, apan
dili ninyo kini mabatonan; busa mopatay kamog tawo. Ug adunay mga
butang nga inyong kaibgan, apan dili ninyo kini maangkon; busa kamo
moaway ug makiggubat. Kamo wala managpakabaton tungod kay kamo
wala  man  mangamuyo.  3  Kamo nagapangayog  mga  butang  apan  dili
managpakadawat  niini  tungod  kay  dinautan  man  ang  inyong
pagpangamuyo, aron lamang gastohon kini sa pagtagbaw sa inyong mga
pangibog.  4  Mga  maluibon!  Wala  ba  kamo  masayud  nga  ang
pakighigalaay uban sa kalibutan maoy pakig-away batok sa Dios? Busa
bisan  kinsa  nga  buot  mahigala  sa  kalibutan  magahimo  sa  iyang
kaugalingon nga kaaway sa Dios. 5 Nagadahum ba kamo nga wala lamay
hinungdan  ang  pag-ingon  sa  kasulatan,  “Uban  sa  pangabubho,  siya
gimingaw sa espiritu nga iyang gipapuyo sa sulod nato”?

1  Pedro  1:14  Ingon  nga  mga  anak  nga  masinugtanon,  ayaw  na  kamo
pagpahiuyon sa mga pangibog nga diha kaninyo kaniadto sa panahon
nga wala pa kamoy alamag,

1  Pedro  2:11  Mangamuyo  ako  kaninyo,  mga  hinigugma,  ingon  sa  mga
dumuloong ug mga langyaw, sa paglikay sa lawasnong mga pangibog



nga nagapakig-away batok sa kalag.
1 Pedro 4:2-4 aron kamo magkinabuhi sulod sa panahon nga nahibilin pa sa

lawas dili  na tungod sa pagbuot  sa tawhanong mga pangibog kondili
tungod sa pagbuot sa Dios. 3 Kay kadtong panahona nga miagi igo na
alang sa pagbuhat sa buot ipabuhat kaninyo sa mga Gentil, sa paggawi
sa  kaulag,  pangibug,  huboghubog,  hudyaka-bahakhak  sa  kombirahan,
sinumsumay,  ug  sa  gidili  nga  pagsimbag  mga  diosdios.  4  Sila
nanghitingala  nga  kamo  karon  dili  na  man  kmakighogoyhogoy  uban
kanila sa samang pagpatuyang, ug kamo ila nang pagapasipad-an;

2 Pedro 1:4 nga tungod niana kita iyang gikahatagan sa bililhon ug dagku
uyamot  nga  mga saad,  aron  nga  pinaagi  niini  kamo managpakaikyas
gikan sa pagpangadunot nga ania sa kalibutan tungod sa pangibog, ug
mangahimo kamong mag-aambit sa diosnong kinaiya.

2 Pedro 2:3 Ug tungod sa ilang kadalo kamo ilang panapion pinaagi  sa
tinumotomo nga mga pulong; sukad pa kaniadto sa karaan ang hukom
kanila  sa  silot  wala  maghunong,  ug  ang  ilang  pagkalaglag  wala
magkatulog.

2  Pedro  2:9-19  nan,  ang  Ginoo  mahibalo  sa  pagluwas  sa  mga  tawong
diosnon  gikan  sa  mga  pagtintal,  ug  sa  pagbantay  nga  ang  mga  dili
matarung magapabilin ubos sa silot hangtud sa adlaw sa paghukom, 10
ug labi na gayud sila nga nagapahiuyon sa makapahugawng pangibog sa
unod ug dili motagad sa langitnong kagamhanan. 11 samtang ang mga
manolunda, bisan tuod labi pa silang kusgan ug gamhanan, dili man gani
mopasipala paghukom batok kanila sa atubangan sa Ginoo. 12 Apan kini
silang  mga  tawhana,  sama  sa  walay  kabuot  nga  mga  mananap  nga
nanghimugso sa lonlon lamang kinaiya aron pagadakpon ug pagapatyon,
nga  nagapasipala  sa  mga  butang  nga  wala  nila  mahibaloi— kini  sila
pagalaglagon gayud unya diha sa mao rang pagkalaglag uban kanila, 13
nga magaantus sa kadaut nga balus sa ilang pagpangdaut. Alang kanila
ang pagkalipay mao ang paghudyaka sa maadlaw. Sila mga buling ug
mga hugaw, nga nanagpanghudyaka sa ilang pagpatuyang samtang anaa
sila managkombira uban kaninyo. 14 Sila may mga mata nga puno sa
panapaw ug dili matagbaw sa sala. Ilang ginahaylo ang maduhaduhaon
nga  mga  tawo.  Sila  adunay  mga  kasingkasing  nga  batid  sa  kadalo,
kaliwatan sila nga tinunglo! 15 Sila mitalikod sa matuod nga dalan ug
nanghisalaag; sila nagasunod sa agi ni Balaam nga anak ni Beor, nga
nahigugma sa suhol gikan sa pagkadili matarung, 16 apan nga gibadlong
siya  tungod  sa  iyang  kaugalingong  kalapasan;  ang  amang  nga  asno
militok  sa  tawhanong  paningog  ug  misumpo  sa  kaboang  sa  maong
profeta. 17 Kini sila maoy mga tuboran nga walay tubig, ug mga gabon
nga  pinalid  sa  unos;  alang  kanila  gitagana  ang  labing  mangiob  nga



kangitngit. 18 Kay sa magalitok silag mga pinaburot nga kakawangan,
pinaagi sa maulagon nga mga pangibog sa lawas, ilang ginahaylo ang
mga tawo nga bag-o pa lamang nga nga nanagpakaikyas gikan kanila
nga nagakinabuhi sa kasaypanan. 19 Sila magasaad kanilag kagawasan,
samtang sa ilang kaugalingon sila mga ulipon nga iya sa pagkadunot;
kay ang tawo ulipon man sa bisan unsa nga makabuntog kaniya.

2  Pedro  3:3  Una  sa  tanan  kinahanglan  inyong  mahibaloan  kini,  nga  sa
ulahing  mga  adlaw  may  mga  mayubiton  nga  managpanungha  nga
managyubit, nga magapahiuyon sa ilang kaugalingong pangibog

1 Juan 2:15-17 Ayaw ninyog higugmaa ang kalibutan, ni ang mga butang 
diha sa kalibutan. Kon may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang 
sa Amahan wala diha kaniya. 16 Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, 
ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa mga mata ug ang pagpagarbo 
sa kinabuhi, dili gikan sa Amahan kondili sa kalibutan. 17 Ug ang 
kalibutan mahanaw, ug ang pangibog niini; apan siya nga nagatuman sa 
kabubut-on sa Dios magapabilin hangtud sa kahangturan.

Judas 1:11 Alaut sila! Kay sila nanaglakaw subay sa agi ni Cain, ug tungod
sa  pagpanapi  nagapataka  silag  panalagan  ngadto  sa  kasaypanan  ni
Balaam, ug nangawagtang sila diha sa pagsupil ni Core.

Judas  1:15-19  aron  iyang  igapatuman  ang  paghukom  sa  tanan,  ug  sa
pagpadayag sa pagkamasad-anon sa tanang mga tawong dili  diosnon,
diha sa ilang tanang dili  diosnong binuhatan nga ilang nahimo sa dili
diosnong paagi, ug sa tanang mapait nga mga butang nga batok kaniya
gikapamulong sa mga makasasala nga dili  diosnon.” 16 Kini sila mga
bagolbolan,  tigmulo,  nanaggawi  pahiuyon  sa  ilang  kaugalingong  mga
pangibog,  ug  ang  ilang  mga  baba  nagasultig  mga  pasiatab,  nga
nagaulog-ulog sa mga tawo aron sa pagpamintaha kanila. 17 Apan kamo,
mga  hinigugma,  kinahanglan  inyong  hinumduman  ang  mga  gisulti
kaniadto  sa  mga  apostoles  sa  atong  Ginoong  Jesu-Cristo;  18  sila
miingon  kaninyo,  “Sa  ulahiayng  panahon  may  manungha  nga  mga
mayubiton, nga managpahiuyon sa ilang kaugalingong dili diosnon nga
mga pangibog.”  19  Mao kini  sila  ang nagahimog mga pagbahinbahin,
mga tawong kalibutanon nga wala magabaton sa Espiritu.

Gipadayag 18:14 “Namiya kanimo ang mga bunga nga gipangandoy sa 
imong kalag, ug ang tanan mong lamian nga pagkaon ug ang imong 
kaanindot nawala na kanimo, ug dili na gayud makaplagan pa!”
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