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Lucas 17:5 Nagsiling ang mga apostoles sa iya, “Ginoo, dugangi ang amon 
pagtuo!”

Roma 10:17 Karon makasiling kita nga ang tawo magatuo lang kay Cristo kon
makabati siya sang mensahi parte sa iya. Kag ining mensahi mabatian 
lang kon may ara nga magtudlo sini.

Lucas 11:1 Isa sadto ka adlaw, sang pagkatapos pangamuyo ni Jesus, ang 
isa sang iya mga sumulunod nagpalapit sa iya kag nagsiling, “Ginoo, si 
Juan nga manugbautiso nagtudlo sa iya mga sumulunod sa 
pagpangamuyo. Tudlui man kami magpangamuyo.”

1 Timoteo 2:1-4 Karon, una sa tanan, nagapangabay ako sa inyo nga 
ipangamuyo ninyo ang tanan nga tawo. Dal-a ninyo sa Dios ang inyo mga 
pangabay para sa ila nga may pagpasalamat. 2 Ipangamuyo ninyo ang mga
hari kag ang tanan nga may mataas nga katungdanan sa gobyerno agod 
nga mangin matawhay ang aton pagpangabuhi kag hilway kita sa 
pagsunod sa Dios sa husto nga pagginawi. 3 Maayo ini nga himuon kag 
malipay ang Dios nga aton Manluluwas. 4 Kay gusto niya nga ang tanan 
nga tawo maluwas kag makahibalo sang kamatuoran.

Zacarias 3:1,2 Dayon ginpakita sang Ginoo sa akon ang pangulo nga pari nga 
si Josue nga nagatindog sa atubangan sang anghel sang Ginoo. 
Nagatindog sa iya tuo nga kilid si Satanas nga handa sa pag-akusar sa iya.
2 Pero nagsiling ang anghel sang Ginoo kay Satanas, “Suno sa Ginoo nga 
nagpili sang Jerusalem, sayop ka gid Satanas. Kay ining tawo nga si Josue
ginluwas niya sa pagkabihag pareho sa gatong nga ginsabnit sa kalayo.”

Efeso 6:12 Kay ang aton kaaway indi mga tawo, kundi ang malaot nga mga 
espiritu nga nagapamuno nga may gahom. Ini sila nagahari sa kalautan 
nga ara sa kalibutan, kag ara man sila sa ibabaw.

Efeso 6:10,11 Sa wala pa ako makatapos, ginabilin ko gid sa inyo nga 
magpakalig-on kamo sa Ginoo paagi sa iya gahom. 11 Gamita ninyo ang 
tanan nga armas nga ginhatag sang Dios agod makabato kamo sa malaot 
nga mga pahito ni Satanas.

Efeso 6:13-17 Gani gamita ninyo ang tanan nga armas nga ginhatag sang 
Dios, agod makabato kamo sa tion nga mag-abot ang kalautan; kag 
pagkatapos sini malig-on gihapon kamo. 14 Gani magbato kamo. Isuksok 
ninyo bilang paha ang kamatuoran. Gamita ninyo bilang panagang nga 
para sa dughan ang pagkamatarong. 15 Kag isuksok ninyo bilang sapatos 



ang pagkapreparado sa pagsugid sang Maayong Balita parte sa kalinong 
nga ginahatag sang Dios. 16 Luwas sina, gamita man ninyo sa tanan nga 
tion ang inyo pagtuo bilang taming, agod indi kamo madutlan sang mga 
pagsulay ni satanas nga daw sa nagadabdab nga mga pana. 17 Kag 
gamita ninyo bilang helmet ang pagkilala nga kamo ginluwas na. Gamita 
man ninyo bilang espada ang pulong sang Dios nga ginhatag sang Espiritu 
Santo.

Hebreo 4:12 Kay ang pulong sang Dios buhi kag gamhanan, kag mas matalom
pa sa espada nga duha ang sulab. Nagadulot ini hasta sa kalag kag sa 
espiritu, kag hasta sa mga lutalutahan kag sa utok sang mga tul-an. 
Nahibaluan niya ang mga butang nga ginahunahuna kag ginahandom sang 
mga tawo.

Lucas 4:8 Ginsabat siya ni Jesus, “Nagasiling ang Kasulatan, ‘Simbahon mo 
ang Ginoo nga imo Dios kag siya gid lang ang imo alagaron.’ ”

Efeso 6:18 Kag magpangamuyo kamo permi nga buligan kamo sang Dios. Sa 
tanan nga tion magpangamuyo kamo sa bulig sang Espiritu Santo. Indi gid 
kamo magpatumbaya, kundi magpadayon kamo sa pagpangamuyo kag indi
ninyo pagkalimtan nga sambiton ang tanan nga katawhan sang Dios.

1 Samuel 17:45-47 Nagsabat si David, “Nagapalapit ka sa pagpakig-away sa 
akon nga may espada, bangkaw, kag sibat, pero nagapalapit ako sa 
pagpakig-away sa imo sa ngalan sang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios 
sang mga soldado sang Israel nga imo ginahangkat. 46 Sa sini nga adlaw, 
itugyan ka sang Ginoo sa akon; patyon ko ikaw kag utdon ang imo ulo. Kag
sa sini man nga adlaw ipakaon ko ang mga bangkay sang mga Filistinhon 
sa mga pispis kag sa mapintas nga mga sapat, kag mahibaluan sang bug-
os nga kalibutan nga may Dios ang Israel. 47 Ang tanan nga nagatipon diri 
makahibalo nga makaluwas ang Ginoo sa iya katawhan bisan wala sing 
espada ukon bangkaw, kay ang Ginoo mismo amo ang magapakig-away, 
kag itugyan niya kamo tanan sa amon.”

Lucas 10:17-20 Pagbalik sang 72 nga ginpadala sang Ginoo malipayon gid 
sila, kag nagsiling sila kay Jesus, “Ginoo, bisan ang malaot nga mga 
espiritu nagtuman sa amon paagi sa imo ngalan!” 18 Nagsiling si Jesus sa 
ila, “Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas halin sa langit nga daw kilat 
kadasig. 19 Ginhatagan ko kamo sang awtoridad agod madaog ninyo ang 
malaot nga mga espiritu kag ang tanan nga gahom sang aton kaaway nga 
si Satanas, kag indi gid kamo maano. 20 Pero indi kamo magkalipay 
tungod nga ang malaot nga mga espiritu nagtuman sa inyo, kundi 
magkalipay kamo tungod nga ang inyo ngalan nasulat na didto sa langit.”

2 Corinto 10:3-5 Kami matuod mga tawo man lang, pero sa amon pagpakig-



away sa mga nagakontra sa kamatuoran, wala kami nagasalig sa amon 
kaugalingon nga ikasarang, 4-5 kundi ang gahom sang Dios amo ang 
armas nga amon ginasaligan. Amo ina ang amon ginagamit sa pagdaog sa 
sala nga mga rason sang mga tawo nga bugalon kag indi magpati sa mga 
pagpanudlo sang Dios. Bisan ang ila sala nga mga rason nga pareho sang 
mabakod nga pader nga nagasablag sa ila sa pagbaton sang kamatuoran 
ginaguba namon. Ginahaylo namon ang ila mga hunahuna agod 
magmatinumanon sila sa mga sugo ni Cristo.

Mateo 16:19 Sa imo ko ihatag ang awtoridad para pangunahan mo ang 
pagpaluntad sang paghari sang Dios. Ang bisan ano nga indi mo 
pagtugutan diri sa kalibutan amo man ang indi pagtugutan sang Dios, kag 
ang bisan ano nga tugutan mo amo man ang tugutan sang Dios.”

2 Timoteo 1:7 Kay ang Dios wala naghatag sa aton sang iya Espiritu agod 
mahuya kita nga mag-atubang sa mga tawo, kundi agod maglig-on kita kag
makatuon nga maghigugma sa iban kag makadisiplina sang aton 
kaugalingon.

Mateo 12:28,29 Karon, tungod kay nagatabog ako sang malaot nga mga 
espiritu paagi sa Espiritu sang Dios, nagapamatuod ini nga ang paghari 
sang Dios nag-abot na sa inyo. 29 “Ang matuod, wala sing tawo nga sarang
makasulod sa balay sang makusog nga tawo sa pagkuha sang iya mga 
pagkabutang kon indi niya anay paggapuson inang makusog nga tawo. 
Pero kon magapos na niya, makapagusto na siya sa pagkuha sang mga 
pagkabutang sa sina nga balay.

Efeso 1:13 Kag kamo man nangin ara kay Cristo sang nabatian ninyo ang 
kamatuoran, ang Maayong Balita nga si Cristo gali amo ang makaluwas sa
inyo. Sang nagtuo kamo sa iya, ginhatagan kamo sang Dios sang Espiritu 
Santo nga iya ginpromisa bilang tanda nga kamo iya na.

Binuhatan 19:6 Kag sang pagtungtong ni Pablo sang iya kamot sa ila, nag-
abot sa ila ang Espiritu Santo. Naghambal sila dayon sang nagkalain-lain 
nga mga lingguahe nga wala nila natun-i, kag may ginhambal man sila nga 
mga mensahi sang Dios.

Marcos 16:15-18 Dayon nagsiling si Jesus sa ila, “Lakat kamo sa bug-os nga 
kalibutan kag iwali ang Maayong Balita sa tanan nga tawo. 16 Ang bisan 
sin-o nga magtuo kag magpabautiso maluwas, pero ang indi magtuo 
pagasilutan. 17 Ini nga mga tanda makita sa mga tawo nga nagatuo sa 
akon: paagi sa akon ngalan magatabog sila sang malaot nga mga espiritu; 
magahambal sila sang iban nga mga lingguahe nga wala nila matun-i; 18 
kon makauyat sila sang mga man-og ukon makainom sang bisan ano nga 
hilo indi sila maano; kag kon itungtong nila ang ila mga kamot sa mga 



nagamasakit, magaayo ini.”
1 Juan 1:9 Pero kon ituad ta sa Dios ang aton mga sala, masaligan siya sa 

pagpatawad sang aton mga sala kag sa pagtinlo sa tanan ta nga mga 
kalainan. Himuon niya ini tungod nga matarong siya.

Exodus 20:5 Indi gid ninyo ini pag-alagaron kag simbahon; kay ako, ang Ginoo
nga inyo Dios, indi gid gusto nga may ginasimba kamo nga iban. 
Ginasilutan ko ang mga nakasala sa akon pati ang ila mga kaliwat hasta 
sa ikatatlo kag ikaapat nga henerasyon nga nagasikway sa akon.

Salmo 109:17 Luyag niya nga pakamalauton ang iban—kabay pa nga sa iya 
ina matabo. Wala siya naluyag magbendisyon sa iban—kabay pa nga wala 
man sing may magbendisyon sa iya.

Hukom 16:16 Adlaw-adlaw niya nga ginapamangkot si Samson hasta sang 
ulihi natak-an si Samson.

Efeso 4:26 Kon maakig kamo, indi kamo magpakasala. Kag indi ninyo 
pagpadugayon ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw.

Roma 14:12 Amo ini nga ang kada isa sa aton magapanabat sa Dios sa aton 
mga ginhimo diri sa kalibutan.

1 Juan 2:23 Ang nagapanginwala sang Anak wala sa iya ang Amay, pero ang 
nagakilala sang Anak ara sa iya ang Amay.

Juan 14:6 Nagsabat si Jesus sa iya, “Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, 
kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa Amay kon indi paagi sa 
akon.

Mateo 11:28-30 “Palapit kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag 
ginabug-atan kag papahuwayon ko kamo. 29 Magsunod kamo kag 
magpatudlo sa akon kay mabuot ako kag mapainubuson. Makapahuway 
kamo, 30 kay ang akon mga sugo mahapos nga tumanon kag mamag-an 
lang ang akon ginapahimo.”

2 Corinto 6:2 Kay siling sang Dios, “Sa husto nga tion nga luwason ko ikaw, 
sabton kag buligan ko ikaw.” Gani pamati kamo! Karon gid ang husto nga 
tion nga luwason kita sang Dios.

Roma 10:13 Kay nagasiling ang Kasulatan, “Ang bisan sin-o nga magdangop 
sa Ginoo maluwas.”
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