
Sa Pang-Ampo Mga Salmo   - WP Psalms  

Mga Salmo 68:1 Motindog unta ang Dios,  pagapatlaagon unta ang iyang 
mga kaaway; Mangalagiw usab unta gikan sa iyang atubangan kadtong 
nanagdumot kaniya.

Mga Salmo 5:9,10 Kay sa ilang baba walay pagkamatinumanon; Sa ilang 
sulod nga bahin lonlon mga kadautan; Ang ilang totonlan maoy usa ka 
lubnganan nga inablihan: Magaulog-ulog sila uban sa ilang dila. 10 Hukmi 
sila  nga sad-an,  Oh Dios;  Ipahulog sila  pinaagi  sa ilang kaugalingong 
tambag: Tungod sa pagkadaghan sa ilang mga kalapasan itukmod sila; 
Kay mingsukol sila batok kanimo.

Mga Salmo 11:6 Sa ibabaw sa mga dautan magapaulan siya ug mga lit-ag: 
Kalayo ug azufre,  ug hangin nga makasunog, mao ang bahin sa ilang 
copa.

Mga Salmo 18:14 Ug gipana niya ang iyang mga udyong, ug gipatibulaag 
niya sila; Oo, mga kilat nga daghanan uyamut, ug nakabungkag kanila.

Mga Salmo 18:17 Giluwas niya ako gikan sa akong gamhanan nga kaaway, 
ug  gikan  niadtong  mga  nanagdumot  kanako;  kay  sila  hilabihan  sa 
pagkakusganon alang kanako.

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

Mga Salmo 18:45 Ang mga dumuloong magakahanaw, Ug manggula nga 
magakurog gikan sa ilang mga dapit nga tinakpan.

Mga Salmo 27:11 Tudloi ako sa imong dalan, Oh Jehova; Ug mandoi ako sa 
alagianan nga matul-id, Tungod sa akong mga kaaway.

Mga  Salmo  35:1-8  Awaya,  Oh  Jehova,  ang  mga  nagapakig-away  batok 
kanako: Gubaton mo ang mga nakiggubat batok kanako. 2 Kumupot ka 
sa taming ug kalasag, Ug tumindog ka nga katabang nako. 3 Bakyawa 
usab ang bangkaw, ug lukbi ang dalan batok sa mga nagalutos kanako: 
Ipamulong mo sa akong kalag: Ako mao ang imong kaluwasan. 4 Ibutang 
sila  sa  kaulawan  ug  dad-a  sa  pagka-walay  kadungganan  ang  mga 
nagapangita sa akong kalag: Pasibuga sila ug libuga ang mga nagalalang 
ug kadautan kanako. 5 Himoa silang ingon sa tahop sa atubangan sa 
hangin,  Ug  ang  manolonda  ni  Jehova  magaabog  kanila.  6  Himoang 
mangitngit ug padangloga ang ilang dalan, Ug ang manolonda ni Jehova 
magagukod  kanila.  7  Kay  sa  walay gipasikaran  nanagtago sila  alang 



kanako  ug  usa  ka  pukot  sa  usa  ka  gahong;  Sa  walay  gipasikaran 
nagkalot sila ug usa ka gahong alang sa akong kalag. 8 Padangata sa 
ibabaw kaniya ang pagkalaglag sa walay pagpanghibalo; Ug himoa nga 
ang  iyang  pukot  nga  iyang  gitagoan  molimis  sa  iyang  kaugalingon: 
Niining maong pagkalaglag huloga siya.

Mga Salmo 52:5 Ang Dios magalaglag usab kanimo sa walay katapusan; 
Pagapuniton ka niya, ug pagalukahon ka gikan sa imong balong-balong, 
Ug magaibut kanimo gikan sa yuta sa mga buhi. (Selah)

Mga Salmo 60:12 Pinaagi sa Dios magabuhat kita sa kaisug gayud; Kay siya 
mao man ang magatunob sa atong mga kabatok.

Mga Salmo 66:3 Ingna ninyo ang Dios: Pagkamakalilisang ang imong mga 
buhat!  Pinaagi  sa  kadaku  sa  imong  gahum  ang  imong  mga  kaaway 
managyukbo sa ilang kaugalingon nganha kanimo,

Mga Salmo 68:35 Oh Dios, ikaw makalilisang gikan sa imong mga balaang 
dapit: Ang Dios sa Israel, siya nagahatag ug kusog ug gahum ngadto sa 
iyang katawohan. Dalayegon ang Dios.

Mga  Salmo  70:1  Pagdali,  Oh  Dios,  sa  pagluwas  kanako;  Pagdali,  sa 
pagtabang kanako, Oh Jehova.

Mga  Salmo  71:13  Ipatugyan  sila  sa  kaulawan  ug  ipaut-ut  kadtong  mga 
kaaway  sa  akong  kalag;  Pataboni  sa  kaulaw  ug  sa  pagkatalamayon 
kadtong nanagpangita sa akong kadaut.

Mga Salmo 76:12 Pagaputlon niya ang espiritu sa mga principe: Siya mao 
ang gikalisangan sa mga hari sa yuta.

Mga Salmo 118:10 Ang tanang mga nasud nanaglibut kanako: Sa ngalan ni 
Jehova akong pagaputlon sila.

Mga  Salmo 118:12  Nanaglikos  sila  kanako  sama sa  mga putyokan;  sila 
gipalong  ingon  sa  kalayo  sa  mga  tunok:  Sa  ngalan  ni  Jehova  akong 
pagaputlon sila.

Mga Salmo 149:8,9 Aron sa paggapus sa ilang mga hari sa mga talikala, Ug 
sa ilang mga harianon sa mga talikala nga puthaw; 9 Aron pagabuhaton 
kanila  ang paghukom nga nahasulat:  Kini  mao ang kadungganan nga 
nabatonan sa tanan niyang mga balaan. Dayegon ninyo si Jehova.
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