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Exodus  15:9  Nagsiling  ang  kaaway  nga  nagapabugal,  ‘Lagson  ko  sila  kag 
dakpon; partidahon ko ang ila mga manggad kag paayawan ko ang akon 
kaugalingon sini. Gabuton ko ang akon espada kag laglagon ko sila.’

Exodus  18:21  Pero  magpili  ka  sang  mga  tawo  nga  magbulig  sa  imo  sa 
paghukom.  Dapat  may ikasarang sila  sa  paghukom,  nagatahod sa  Dios, 
masaligan, kag wala nagabaton sang lagay. Himua sila nga mga hukom sa 
grupo sang mga tawo nga tag-isa ka libo, tag-isa ka gatos, tag-singkuwenta 
kag tag-napulo.

Exodus 20:14 Indi kamo magpanginbabayi ukon magpanginlalaki.
Exodus 20:17 “Indi kamo magkaibog sa balay sang inyo isigkatawo, ukon sa 

iya asawa, mga ulipon, mga baka ukon asno, ukon sa bisan ano nga ara sa 
iya.”

Numero 11:4 Karon, ang grupo sang mga indi Israelinhon nga nag-upod sa 
mga Israelinhon nagapangita sang mga pagkaon nga gusto nila kaunon, 
gani  pati  ang  mga  Israelinhon  nagreklamo  nga  nagasiling,  “Kuntani 
makakaon kita sang karne.

Deuteronomio 5:21 “‘Indi kamo magkaibog sa asawa sang inyo isigkatawo, 
ukon sa iya balay, duta, mga ulipon, mga baka ukon asno, ukon sa bisan 
ano nga ara sa iya.’

Deuteronomio 12:20 Kon palaparon na sang Ginoo nga inyo Dios ang inyo 
teritoryo suno sa iya ginpromisa sa inyo, kag gusto ninyo magkaon sang 
karne, makapagusto kamo kaon.

Deuteronomio 22:22 Kon ang isa ka tawo nadakpan nga nagapakighilawas sa 
babayi nga may bana, sila nga duha sang babayi kinahanglan nga patyon. 
Dapat dulaon ninyo ini nga kalautan sa Israel.

Josue 7:21 Sa mga butang nga naagaw naton,  may nakita ako nga isa ka 
matahom nga bayo nga halin sa Babilonia, pilak nga mga duha ka kilo kag 
tunga, kag isa ka barita nga bulawan nga mga tunga sa kilo. Naibog gid ako 
sa sini nga mga butang, gani ginkuha ko. Ginlubong ko ini sa duta sa sulod 
sang akon tolda. Ang pilak ara sa idalom gid.

Salmo 10:3 Kay ginapabugal nila ang ila malaot nga mga handom. Sila nga 
mga dalok nagapakamalaot kag nagayaguta sa imo, Ginoo.

Salmo 78:18 Gintilawan nila sing hungod ang Dios paagi sa pagpangayo sang 
kalan-on nga gusto gid nila.

Salmo 78:30 Pero samtang nagapagusto sila sang kaon, 31 naakig ang Dios sa 
ila. Ginpamatay niya ang makusog nga mga pamatan-on sang Israel.

Salmo 81:12 Gani ginpabay-an ko kamo sa inyo pagkabatinggilan, kag ginhimo 
ninyo ang inyo gusto.

Salmo 106:14 Didto sa kamingawan, gintilawan nila ang Dios tungod sang ila 



sobra nga handom sa pagkaon.
Salmo  119:36  Hatagi  ako  sang  handom  sa  pagtuman  sang  imo  mga 

pagpanudlo sang sa paghandom nga magmanggaranon.
Hulubaton 1:19 Amo ina ang dangatan sang mga tawo nga nagaangkon sang 

pagkabutang sa malain nga paagi. Mapatay sila sa sina nga buluhaton.
Hulubaton 6:25 Indi ka magpatintar sa iya katahom. Indi ka magpadala-dala sa 

iya pagpangilay.
Hulubaton  15:27  Ang  tawo nga  nagaangkon  sang  manggad  sa  malain  nga 

paagi  nagadala  sang  kalisod  sa  iya  panimalay.  Ang  tawo  nga  wala 
nagabaton sang lagay padayon nga magakabuhi.

Hulubaton 21:25,26 Kon madamo ang imo ginahandom pero matamad ka mag-
obra,  makalaglag  ina  sa  imo.  26  Ang  matamad  nga  tawo  permi  lang 
nagahandom nga makabaton, pero ang matarong nga tawo nagahatag nga 
wala sing hawid-hawid.

Hulubaton  28:16  Ang  manugdumala  nga  wala  sing  pag-intiendi  puwerte 
kapintas.  Ang manugdumala nga indi  gusto  magmanggaranon sa malain 
nga paagi magalawig ang iya kabuhi.

Isaias  56:11  Pareho  sila  sa  mga  ido  nga  dalok-dalok  nga  wala  sing 
kabulusgan. Sila nga mga manug-atipan sang Israel wala sing pag-intiendi. 
Ang  kada  isa  sa  ila  nagapagusto  kon  ano  ang  iya  luyag  himuon  kag 
nagapangita sang iya kaugalingon nga kaayuhan.

Isaias  57:17 Naakig  ako tungod sa sala  kag pagkadalok sang  Israel,  gani 
ginsilutan  ko  sila  kag  gintalikdan.  Pero  padayon  gihapon  sila  sa 
pagpakasala.

Jeremia 6:13 Halin sa pinakakubos hasta sa pinakadungganon, nagapangdaya 
sila agod makakuwarta. Bisan mga propeta kag mga pari nagapangdaya 
man.

Jeremia 22:17 Pero ikaw iya, ang imo handom amo lang ang pagpangdaya, 
pagpamatay sang mga inosente, pagpamigos kag pagpanguwarta.

Jeremia 51:13 Babilonia, madamo ang imo katubigan kag puwerte ang imo 
manggad.  Pero  nag-abot  na  ang  imo  katapusan,  ang  tion  sang  imo 
kalaglagan.

Ezekiel 6:9 Didto dumdumon nila ako, kag mareyalisar nila nga ginpasubo nila 
ako sang ila pagluib kag pagpasulabi sa mga dios-dios. Kangil-aran nila ang 
ila kaugalingon tungod sa ila malain kag makangilil-ad nga ginpanghimo.

Ezekiel 14:4,5 Karon, silinga sila nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Ang 
bisan  sin-o  nga  Israelinhon  nga  magpakamahal  sang  iya  dios-dios  nga 
magadala  sa  iya  sa  pagpakasala  kag  magpangayo  sang  mensahi  sa 
propeta, ako, ang Ginoo, amo mismo ang magsabat sa iya paagi sa silot 
suno sa kadamuon sang iya dios-dios. 5 Himuon ko ini agod magbalik sa 
akon ang tanan nga Israelinhon nga nagpalayo sa akon tungod sa ila mga 
dios-dios.

Ezekiel  22:12  Ang  iban  nagabaton  sang  suhol  sa  pagpatay  sang  tawo, 



nagapautang sang sakaan nga sobra-sobra, kag nagamanggaranon paagi 
sa pagpanguwarta. Nalimtan na gid nila ako. Ako, ang Ginoong Dios, ang 
nagasiling sini.

Ezekiel  33:31  Gani  nagapalapit  ang  akon  mga katawhan  sa  imo  kag  daw 
sinsero  gid  sila  nga  nagapamati  sa  imo,  pero  ang  matuod  wala  nila 
ginatuman  ang  imo  ginahambal.  Maayo  lang  sila  maghambal  nga 
ginahigugma nila  ako,  pero  ang  sa  sulod  sang  ila  tagipusuon  amo ang 
pagpanguwarta.

Hoseas 4:12 Nagapangayo kamo sang laygay sa inyo dios-dios nga kahoy. Kag 
suno  sa  inyo,  nagasabat  ini.  Ginapatalang  kamo  sang  espiritu  nga 
nagatulod sa inyo sa pagsimba sa mga dios-dios, gani gintalikdan ninyo ako 
pareho sang babayi nga nagpanginlalaki.

Hoseas  5:4  Ang  inyo  malaot  nga  mga  binuhatan  nagapugong  sa  inyo  sa 
pagbalik sa akon nga inyo Dios. Kay ara sa inyo tagipusuon ang espiritu 
nga nagatulod sa inyo sa pagsimba sa mga dios-dios, kag wala ninyo ako 
ginakilala nga Ginoo.

Micas 2:2 Ginaagaw ninyo ang mga uma kag mga balay nga inyo nagustuhan. 
Ginadayaan ninyo ang mga tawo agod nga makuha ninyo ang ila balay kag 
ang ila duta nga ginpanubli.

Nahum  3:4  Matabo  ini  sa  Nineve  tungod  nga  pareho  siya  sa  babayi  nga 
makapila  na  nga  nagbaligya  sang  iya  lawas,  nga  makatilintar  kag 
nagapanglumay. Gani naganyat niya ang mga nasyon nga magpasakop sa 
iya.

Habakuk  2:9  Kaluluoy  kamo  nga  nagapatindog  sang  mga  balay  halin  sa 
kuwarta nga nakuha ninyo sa malain nga paagi. Ginapapag-on pa ninyo ang 
inyo mga balay agod indi kamo maano kon mag-abot ang katalagman.

Mateo 5:28 Pero ako nagasiling sa inyo nga kon ang lalaki magtulok sa babayi 
nga  may  handom  sa  pagpakighilawas  sa  iya,  pareho  lang  nga 
nagapanginbabayi na siya sa iya.

Marcos 4:19 Ugaling tungod sa mga palaligban sa pangabuhi kag paghimulat 
nga makamanggad, kag tungod sa sobra nga handom sang iban nga mga 
butang, nalipatan nila ang pulong sang Dios nga ila nabatian kag wala ini 
namunga sa ila kabuhi.

Marcos 7:22 pagpanginlalaki ukon pagpanginbabayi, pagkaibog, paghimo sang 
tanan  nga  kalainan,  pagpangdaya,  pagpagusto  himo  sang  kalautan, 
pagkamahisaon,  paghambal  sing  malain  kontra  sa  iya  isigkatawo, 
pagpabugal, kag paghimo sang mga kabuangan. 

Lucas 3:14 May mga soldado man nga nagpamangkot. Siling nila, “Ti, kami 
iya,  ano  man ang  amon himuon?”  Nagsabat  si  Juan  sa  ila,  “Indi  kamo 
magpamahog  ukon  magbutang-butang  agod  makapanguwarta. 
Magkontento kamo sa inyo suweldo.”

Lucas 12:15 Dayon naghambal si Jesus sa mga tawo, “Mag-andam kamo sa 
tanan nga klase sang pagkamainangkunon, kay ang matuod nga pagkabuhi 



wala nagadepende sa madamo nga manggad.”
Lucas 16:14 Pagkabati sadto sang mga Pariseo, ginyaguta nila si Jesus kay 

dalok gid sila sa kuwarta.
Juan 8:44 Si satanas amo ang inyo amay kag kon ano ang gusto sang inyo 

amay nga si Satanas amo man ang inyo gusto nga himuon. Manugpatay 
siya  sang  tawo  halin  pa  sang  una.  Wala  sing  pulos  para  sa  iya  ang 
kamatuoran tungod kay wala gid sing kamatuoran sa iya. Batasan niya ang 
magbutig,  tungod  kay  butigon  siya  kag  siya  amo ang  ginahalinan  sang 
tanan nga kabutigan.

Binuhatan 20:33 Wala ako naghandom sang inyo mga kuwarta kag mga bayo.
Roma  1:24-29  Tungod  sang  ila  kabuangan  ginpabay-an  sila  sang  Dios  sa 

paghimo  sang  malaw-ay  nga  mga  butang  nga  ila  nagustuhan,  kag  ang 
resulta,  makahuluya ang  ginahimo nila  sa  ila  kapareho  nga lalaki  ukon 
babayi.  25  Ginabayluhan  nila  sang  kabutigan  ang  kamatuoran  parte  sa 
Dios. Ginasimba nila kag ginaalagad ang mga tinuga sang Dios, kag indi 
ang Manunuga nga dalayawon sa wala sing katapusan. Amen. 26 Tungod 
nga ang mga tawo indi magkilala sa Dios, ginpabay-an niya sila sa paghimo 
sang makahuluya nga mga butang nga ila naluyagan. Nagapakigrelasyon 
ang mga babayi sa kapareho nila nga babayi imbes sa lalaki ang amo ang 
natural.  27 Amo man ang mga lalaki,  sa baylo  nga maggamit  sila  sang 
babayi,  nga amo ang natural,  ang ila kailigbon ara sa ila kapareho nga 
lalaki. Makahuluya ang ila ginahimo sa lawas sang ila kapareho nga mga 
lalaki. Kag tungod sa sining ginahimo nila nga indi husto, silutan sila sang 
Dios sang silot nga bagay gid sa ila. 28 Tungod nga indi sila magkilala sa 
Dios, ginpabay-an niya sila sa ila hunahuna nga indi makapili sang husto. 
Gani  ginahimo  nila  ang  mga  butang  nga  indi  dapat  himuon.  29  Nangin 
ulipon sila  sang tanan nga klase sang kalainan,  kalautan,  kadalok,  kag 
kahisa. Ara man sa ila ang pagpamatay, pag-ilinaway, pagkadayaon, kag 
ang paghunahuna sang mga malain nga himuon nila sa ila isigkatawo.

Roma 6:12 Indi na ninyo pagtuguti nga maggahom ang sala sa inyo lawas nga 
may kamatayon agod indi na kamo magtuman sang iya kailigbon.

Roma 7:7 Karon basi kon may magsiling nga kon amo sina, malain gali ang 
Kasuguan. Wala ako nagasiling nga malain. Kay kon wala ang Kasuguan 
wala ako nakahibalo kon ano ang sala. Halimbawa, kon wala nagsiling ang 
Kasuguan,  “Indi  ka  magkaibog,”  wala  ako  nakahibalo  nga  malain  ang 
pagkaibog. 

Roma 13:9 Kay ang mga sugo nga pareho sang,  “Indi ka magpanginbabayi 
ukon  magpanginlalaki,  indi  ka  magpatay,  indi  ka  magpangawat,  indi  ka 
magkaibog,” kag ang iban pa nga mga sugo sarang matingob sa isa lang ka 
sugo  nga  nagasiling,  “Higugmaon  mo  ang  imo  isigkatawo  pareho  sang 
paghigugma mo sa imo kaugalingon.”

Roma  13:14  Sa  baylo,  ang  pamatasan  ni  Ginoong  Jesu-Cristo  ang  dapat 
makita  sa  inyo  kabuhi.  Kag  indi  ninyo  paghatagan  sing  lugar  ang  inyo 



tawhanon nga kinaugali nga maghimo sang malain.
1  Corinto  5:10,11  Ang  buot  ko  silingon,  indi  ang  mga  tawo  nga  wala  pa 

makakilala  sa  Dios  nga  mga  imoral  ukon  mga  dalok-dalok  kag  mga 
kawatan, ukon mga nagasimba sa mga dios-dios. Kay kon sila inyo likawan, 
kinahanglan maghalin kamo sa sini nga kalibutan. 11 Ang akon ginatumod 
amo atong mga tawo nga nagapakilala nga mga utod man sa Ginoo pero 
mga  imoral,  dalok-dalok,  nagasimba  sa  mga  dios-dios,  mapasipalahon, 
palahubog,  kag  kawatan.  Indi  kamo  dapat  mag-upod  sa  ila  bisan  sa 
pagkaon.

1  Corinto  6:9,10  Indi  bala  nga  ang  tawo  nga  nagahimo  sang  malaot  indi 
masakop  sa  paghari  sang  Dios?  Gani  indi  ninyo  pagdayai  ang  inyo 
kaugalingon! Kay indi gid masakop sa paghari sang Dios ang mga nagahimo 
sang imoral nga pagpakigrelasyon, ang mga nagasimba sa mga dios-dios, 
ang mga nagapanginbabayi kag mga nagapanginlalaki, ang mga lalaki nga 
nagabaligya sang ila lawas, ang mga lalaki nga nagauluasawa sa pareho 
nila  nga  lalaki,  10  ang  mga  kawatan,  ang  mga  dalok-dalok,  ang  mga 
palahubog, ang mga nagahambal sang malain kontra sa iya isigkatawo, kag 
ang mga tulisan.

1 Corinto 10:6 Ang mga natabo nga ato sa ila nagahatag sang leksyon sa aton 
agod  makapangandam kita  nga  indi  maghandom sa  paghimo sang  mga 
malain nga mga butang pareho sang ila ginhimo.

1  Corinto  12:31  Pero  tinguhai  ninyo  nga  mabaton  halin  sa  Dios  ang  mga 
importante gid nga mga abilidad. Kag karon itudlo ko sa inyo ang labing 
maayo sa tanan.

1  Corinto  14:39  Gani  mga  utod  ko  kay  Cristo,  maghandom gid  kamo nga 
makasugid  sang  mensahi  sang  Dios,  kag  indi  ninyo  pagpunggi  ang 
paghambal sa mga lingguahe nga wala natun-i.

2 Corinto 9:5 Gani naghunahuna ako nga dapat pangabayon ini nga mga utod 
nga mag-una dira agod sa wala pa ako mag-abot, matipon na nila ang inyo 
amot nga ginpromisa. Kag sa sini nga paagi magaguwa nga naghatag kamo 
tungod nga gusto ninyo kag indi nga napilitan lang kamo.

Galacia 5:16-20 Ang akon buot silingon, sundon ninyo ang Espiritu Santo agod 
indi ninyo mahimo ang mga malain nga handom sang inyo tawhanon nga 
kinaugali.  17  Tungod nga  ang gusto  sang  aton  tawhanon nga kinaugali 
kontra sa gusto sang Espiritu Santo, kag ang gusto sang Espiritu Santo 
kontra  man  sa  gusto  sang  aton  tawhanon  nga  kinaugali.  Ining  duha 
nagakontrahanay, gani indi ta mahimo ang aton gusto nga himuon. 18 Kag 
kon  nagapasakop  kita  sa  Espiritu  Santo,  wala  kita  sa  idalom  sang 
Kasuguan. 19 Ang mga tawo nga ang ila lang tawhanon nga kinaugali ang 
ila ginasunod mahibaluan gid paagi sa ila ginahimo: nagahimo sila sang 
imoral  nga  pagpakigrelasyon  kag  mahigko  nga  mga  buhat,  kag 
nagapagusto sila himo sang kalautan. 20 Nagasimba sila sa mga dios-dios, 
mga babaylan, nagakontrahanay, nagailinaway, maimon, maakigon, dalok, 



nagabinahin-bahin kag nagagrupo-grupo,
Galacia 5:24 Ang mga tawo nga iya na ni Cristo Jesus, ginlansang na nila ang 

ila tawhanon nga mga balatyagon kag handom didto sa krus.
Efeso 2:1-3 Patay kamo sang una sa panulok sang Dios tungod sa inyo mga 

paglapas kag mga sala. 2 Ginsunod ninyo ang malaot nga pagginawi sang 
mga tawo sang kalibutan. Sang una, sakop kamo ni Satanas nga amo ang 
hari sang mga espiritu nga nagagahom diri sa kalibutan. Kag siya man ang 
espiritu nga nagagahom sa mga tawo nga wala nagatuman sa Dios. 3 Sang 
una, pareho man kita sa ila; nagkabuhi kita suno gid lang sa gusto sang 
aton tawhanon nga kinaugali. Ang handom sang aton hunahuna kag sang 
aton lawas amo lang ang aton ginsunod. Kag sa sadto nga kahimtangan 
naton, kaupod man kuntani kita sa ila tanan nga dapat silutan.

Efeso 4:19 Wala na sila sing huya. Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, 
kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid 
sing pagpugong.

Efeso 4:22-27 Gani bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya 
sang  daan  ninyo  nga  kabuhi.  Ang  ining  daan  nga  pamatasan  amo  ang 
nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo. 
23 Bag-uha ninyo ang inyo tagipusuon kag hunahuna. 24 Ipakita ninyo nga 
ginbag-o na kamo sang Dios kag ginhatagan sang kabuhi nga pareho sa iya, 
ang husto  nga kabuhi  nga matarong kag balaan.  25  Gani  indi  na  kamo 
magbutig. Ang tagsa-tagsa magsugid sang matuod sa iya utod kay Cristo, 
kay kita tanan mga miyembro na sang isa ka lawas. 26 Kon maakig kamo, 
indi kamo magpakasala. Kag indi ninyo pagpadugayon ang inyo kaakig sa 
bug-os nga adlaw. 27 Indi ninyo paghatagi sing lugar si satanas.

Efeso 5:3,5 Tungod nga mga katawhan na kamo sang Dios, indi nagakabagay 
nga hambalon kamo sang mga tawo nga nagahimo kamo sang imoral nga 
pagpakigrelasyon  kag  iban  pa  nga  mahigko  nga  mga  buhat,  ukon 
pagkadalok. 5 Tandai gid ninyo nga indi masakop sa paghari ni Cristo kag 
sang Dios ang mga nagahimo sang imoral nga pagpakigrelasyon, ang mga 
nagahimo sang mahigko nga mga buhat, kag ang mga mainangkunon. (Kay 
ang pagkamainangkunon isa man ka klase sang pagsimba sa mga dios-
dios.)

Colosas 3:5 Sang una wala gid ginpahibalo sang Dios sa mga tawo ang ini nga 
plano, pero subong ginpahayag na niya sa iya pinili nga mga apostoles kag 
mga propeta paagi sa Espiritu Santo.

1  Tesalonica  2:5 Nahibaluan man ninyo nga wala kami naggamit sang mga 
mabinulakbulakon nga mga pulong agod makombinsi kamo, kag wala kami 
nagtudlo agod panguwartahan kamo. Ang Dios mismo amo ang amon saksi.

1 Tesalonica 4:3-7 Luyag sang Dios nga ang inyo kabuhi matinlo, gani likawi 
ninyo  ang  imoral  nga  pagpakigrelasyon.  4  Kamo  nga  mga  lalaki,  kon 
magpangasawa kamo, magpangasawa sa diosnon nga paagi nga wala sing 
may mahambal nga malain ang mga tawo. 5 Indi kamo magsunod sa inyo 



unudnon nga mga balatyagon pareho sa ginahimo sang mga tawo nga wala 
nagatuo sa Dios, 6 agod indi kamo makapamintaha ukon makadaya sa inyo 
kapareho, pareho sang pagpanginbabayi sa iya asawa. Ginsiling na namon 
ini sa inyo sang una kag ginpaandaman gid namon kamo nga ang nagahimo 
sini nga mga butang silutan sang Ginoo. 7 Kay gintawag kita sang Dios nga 
magtuo sa iya agod mangin matinlo ang aton kabuhi, kag indi sa paghimo 
sang malain.

1 Timoteo 3:3,8 Dapat indi siya palahubog kag indi mapintas, kundi malulo 
kag indi palaaway. Kinahanglan indi siya dalok sa kuwarta. 8 Kon parte sa 
mga  manugbulig  sa  iglesya,  dapat  ginatahod  sila,  masaligan  sa  ila 
ginahambal, indi palainom, indi dalok,

1 Timoteo 6:9,10 Pero ang mga tawo nga gusto magmanggaranon indi mahimo 
nga indi mahulog sa mga pagsulay. Masiod sila sa mga wala sing pulos kag 
malain nga mga handom nga amo ang nagaguba kag nagadala sa mga tawo 
sa kalaglagan. 10 Kay kon kuwarta na gani ang aton palabihon, amo ina 
ang halinan sang tanan nga klase sang kalainan. Ang iban nga mga tawo, 
sa sobra nga handom sang kuwarta, nagtalang na sa pagtuo kag napuno 
sang kalisod ang ila tagipusuon.

2  Timoteo  2:22  Gani  likawi  gid  ang  malain  nga  mga  handom  sang  mga 
pamatan-on.  Himulati  nga mangin  matarong ang imo kabuhi,  masaligan, 
mahigugmaon,  kag maayo  ang imo relasyon  sa  iban,  kaupod sang  mga 
tawo nga nagadangop sa Ginoo nga may matinlo nga tagipusuon.

2 Timoteo 3:2 Kay ang mga tawo mangin maiyaiyahon, makikuwarta, tikalon, 
bugalon, magahambal sing malain kontra sa ila isigkatawo kag sa Dios, indi 
magpati sa ila mga ginikanan, indi mapinasalamaton, kag indi diosnon.

2 Timoteo 3:6 Ang iban sa ila nagahimo sing paagi nga makasulod sa mga 
balay agod tuntuhon ang mga maluya nga mga babayi nga nabuyo na gid sa 
pagpakasala kag ulipon na sang sari-sari nga mga balatyagon nga malain.

2 Timoteo 4:3 Kay magaabot ang tion nga ang mga tawo indi na magpamati sa 
husto  nga  mga  pagpanudlo,  kundi  ang  ila  gusto  amo  lang  gid  ang  ila 
sundon. Magapangita sila sang mga manunudlo nga magatudlo sang mga 
butang nga gusto lang nila mabatian.

Tito 2:12 Kag ina nga bugay nagatudlo sa aton nga dapat isikway ta na ang 
pagkabuhi nga indi diosnon kag ang mga kalibutanon nga mga kailigbon. 
Dapat  magkabuhi  kita  diri  sa  sini  nga  kalibutan  nga  nakahibalo 
magtimbang-timbang kon diin ang husto ukon indi. Kag dapat matarong kag 
diosnon ang aton ginahimo

Tito 3:3 Kay sang una, wala man kita nakahibalo sang kamatuoran parte sa 
Dios kag indi kita matinumanon. Ginpatalang kita kag gin-ulipon sang aton 
malaot  nga  mga balatyagon  kag  sang  sari-sari  nga  mga pagpangalipay. 
Naghari sa aton ang malain nga mga handom kag kahisa. Gindumtan kita 
sang iban kag kita nagdumot man sa ila.

Hebreo 13:5 Likawi ninyo ang paghigugma sa kuwarta. Magkontento kamo sa 



mga butang nga ara sa inyo, tungod kay nagsiling ang Dios, “Indi ko gid 
kamo pagbayaan ukon pagpabay-an.”

Santiago 1:14,15 Ang tawo ginasulay kon ginaguyod kag ginaganyat siya sang 
iya malain nga handom. 15 Kag kon ang iya malain nga handom matuman, 
ang resulta sini  amo ang paghimo sang sala;  kag kon magpadayon ang 
tawo sa pagpakasala, ang iya padulungan amo ang kamatayon.

Santiago 4:1-5 Ano bala ang ginahalinan sang inyo mga pag-ilinaway kag mga 
pagginamo? Indi  bala  nga tungod  sa inyo malain  nga mga handom nga 
nagaginamo sa sulod sang inyo tagipusuon? 2 May mga butang nga inyo 
ginahandom, ugaling indi ninyo maangkon, gani gusto ninyo magpatay sang 
inyo isigkatawo. May mga butang nga inyo gid naluyagan kag kon indi ninyo 
maangkon,  nagapangaway  kamo.  Indi  ninyo  maangkon  ang  inyo  luyag 
tungod  kay  wala  kamo  nagapangayo  sa  Dios.  3  Kag  kon  nagapangayo 
kamo, wala kamo ginahatagi kay malain ang inyo tinutuyo. Ang mga butang 
nga inyo ginapangayo para lang sa inyo kaugalingon nga kalipayan. 4 Kamo 
nga  mga  indi  matutom  sa  Dios,  nga  pareho  sang  babayi  nga 
nagapanginlalaki, wala bala kamo kahibalo nga kon palabihon ninyo ang 
mga butang diri sa kalibutan, kaaway kamo sang Dios? Gani, kon palabihon 
ninyo ang mga butang diri sa kalibutan sang sa Dios, ginahimo ninyo ang 
inyo kaugalingon nga kaaway sang Dios. 5 Indi kamo maghunahuna nga 
wala sing pulos ining ginasiling sang Kasulatan:  “Nagahandom nga may 
kaimon ang Dios sa espiritu nga ginpapuyo niya sa aton.”

1 Pedro 1:14 Bilang mga matinumanon nga mga anak sang Dios, indi kamo 
magpadala-dala sa malain nga mga handom nga nagagahom sa inyo sang 
wala pa kamo nakakilala sa Dios.

1 Pedro 2:11 Mga hinigugma, ang kalibutan indi inyo matuod nga elistaran. 
Mga dumuluong lang kamo diri. Gani nagapakitluoy ako sa inyo nga bayaan 
ninyo ang malaot nga mga handom sang inyo lawas nga nagakontra sa inyo 
espiritu.

1 Pedro 4:2-4 Wala na siya nagasunod sa iya malaot nga pamatasan kundi 
nagasunod na siya sa kabubut-on sang Dios. 3 Gani indi na kamo maghimo 
sang mga butang nga ginahimo ninyo sang una, ang mga butang nga gusto 
nga  himuon  sang  mga  tawo  nga  wala  nakakilala  sa  Dios.  Sadto  anay 
nagpagusto kamo sa paghimo sang kalautan kag ginsunod ninyo ang inyo 
malaot nga mga handom. Nagpahubog kamo. Nagtilipon kamo permi agod 
mag-inom kag maghimo sang makahuluya nga mga butang. Kag sa inyo 
pagsimba sa inyo mga dios-dios kon ano pa ang inyo ginhimo nga malain. 4 
Pero subong ang mga tawo nga wala nagakilala sa Dios natingala sa inyo 
kon ngaa wala na kamo nagaupod sa ila pagusto nga pagkabuhi. Amo ina 
nga nagahambal sila sang malain batok sa inyo.

2 Pedro 1:4 Kag paagi man sini, ginhatagan niya kita sang bilidhon gid nga 
mga promisa, agod paagi sa sini nga mga promisa malikawan ta ang mga 
kailigbon diri sa kalibutan nga makaguba sa aton, kag maambit naton ang 



diosnon nga kinaugali.
2 Pedro 2:3 Ining indi matuod nga mga manunudlo sang Dios magahimo-himo 

sang mga sugilanon agod mapanguwartahan nila kamo. Wala sila kahibalo 
nga madugay na sila nga ginsentensyahan sang Dios, kag madali na lang 
sila mawala.

2  Pedro  2:9-19  Diri  makita  ta  nga  kahibalo  ang  Ginoo  magluwas  sa  mga 
diosnon  kon  mag-abot  sa  ila  ang mga pagtilaw,  kag  kahibalo  man siya 
magsilot sa mga malaot hasta mag-abot ang adlaw sang paghukom, 10 labi 
na gid sa mga tawo nga wala nagapasakop sa iya kag nagasunod lang sa 
ila mahigko nga mga handom. Ining indi matuod nga mga manunudlo sang 
Dios  nga  akon  ginatumod  mga  maisog  kag  bugalon,  kag  wala  sila 
nagakahadlok magpasipala sa gamhanan nga mga tinuga. 11 Bisan gani 
ang mga anghel nga mas makusog kag mas gamhanan pa sang sa sini nga 
mga manunudlo wala nagapasipala sa gamhanan nga mga tinuga sa ila 
pagsugid sa sini nga mga tinuga sang mga akusasyon nga halin sa Ginoo. 
12 Pero ini nga mga tawo nagapakalain sa mga butang nga wala gani nila 
naintiendihan. Pareho sila sa mga sapat nga wala nagahunahuna kon ano 
ang ila ginahimo, kag wala sing iban nga palaabuton kundi dakpon kag 
patyon. Pagalaglagon gid ina nga mga tawo. 13 Amo ina ang balos sang ila 
ginahimo  nga  malain  sa  iban.  Ang  ila  ginakabig  nga  kalipay  amo  ang 
paghimo sang bisan ano nga ila naluyagan bisan adlaw. Amo ini ang mga 
tawo nga nagamansa kag nagahatag sang kahuy-anan sa inyo kon makita 
sila  sa inyo pagtilipon,  kay nagaupod sila sa inyo sa pagkaon pero ang 
matuod luyag lang nila nga dayaan kamo. 14 Kon magtulok sila sa mga 
babayi nagahunahuna sila dayon sang pagpanginbabayi. Wala sila natak-i 
sa  pagpakasala kag ginasulay  pa nila  ang mga maluya sa  pagtuo agod 
magpakasala. Batasan na nila ang pagkadalok. Ginpakamalaot na sila sang 
Dios! 15 Ginbayaan nila ang matarong nga mga pagpanudlo; amo ina nga 
nagtalang sila. Ginsunod nila ang ginhimo ni Balaam nga anak ni Beor nga 
nagpasulabi sang kuwarta. Amo ina nga nagsugot si Balaam nga suhulan 
siya sa paghimo sang malain. 16 Kag tungod kay ginlapas niya ang sugo 
sang Dios,  ginsaway siya sang iya asno nga naghambal  sa  tingog sang 
tawo,  gani  napunggan siya  sa  iya  binuang kuntani  nga pagahimuon.  17 
Ining indi matuod nga mga manunudlo sang Dios pareho sa mga tuburan 
nga namalhan kag sa mga panganod nga ginapalid  sang mabaskog nga 
hangin. Gani gintigana na sang Dios para sa ila ang lugar nga madulom gid. 
18 Ginagamit nila ang mabinulakbulakon nga mga pulong, pero wala sing 
pulos ang ila ginahambal. Paagi sa ila pagpanudlo, nga wala kuno sing kaso 
kon  magpagusto  kita  sa  pagsunod  sa  aton  lawasnon  nga  kailigbon, 
ginasulay nila ang mga tawo nga bag-o pa lang nakalikaw sa mga tawo nga 
nagakabuhi  sa  sala.  19  Ginapromisa  nila  ang  kahilwayan  sa  mga 
nagasunod  sa  ila,  pero  sila  mismo mga ulipon  sang  sala  nga  amo ang 
magalaglag sa ila. Kay kon may butang nga nagakontrolar sa imo, ulipon ka 



sang sina nga butang.
2 Pedro 3:3 Una sa tanan, dapat ninyo mahibaluan nga sa katapusan nga mga 

inadlaw magaguwa ang mga manugyaguta nga magahimo sang bisan ano 
nga luyag nila.

1 Juan 2:15-17 Indi ninyo paghigugmaa ang kalibutan ukon ang kalibutanon 
nga mga butang. Kon ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo 
nagahigugma sa Amay. 16 Kay ang tanan nga kalibutanon nga ginahandom 
sang tawhanon nga balatyagon, nga ginakawilihan sang mga mata, kag 
ginapabugal sang mga tawo, wala nagahalin sa Amay kundi sa kalibutan. 
17 Ining kalibutan kag ang tanan nga butang diri nga ginahandom sang mga 
tawo magataliwan, pero ang nagatuman sang kabubut-on sang Dios 
nagakabuhi sa wala sing katapusan.

Judas 1:11 Kaluluoy sila!  Kay ginasunod nila  ang pamatasan ni  Cain.  Kag 
ginasunod man nila si Balaam, kay bisan nahibaluan nila nga malain ang ila 
ginahimo sige pa gid ang ila himo tungod sang ila sobra nga handom sang 
kuwarta.  Pareho  man  sila  kay  Kora  nga  nagrebelde  sa  Dios,  gani 
pagasilutan man sila kaangay niya.

Judas 1:15-19 “Magaabot ang Ginoo kaupod sang iya linibo nga mga anghel sa 
paghukom sa tanan, kag sa pagsilot sang mga indi diosnon tungod sang ila 
indi diosnon nga mga binuhatan, kag tungod sang malaot nga mga pulong 
nga ginahambal nila batok sa iya.” 16 Ini nga mga tawo nga nagakontra sa 
kamatuoran permi lang nagareklamo. Indi sila kontento sa ila kahimtangan, 
ginasunod lang nila ang ila kaugalingon nga mga handom, mga tikalon sila, 
kag ginainto nila ang iban agod makuha nila ang ila gusto. 17 Pero mga 
hinigugma, dumduma ninyo ang ginsiling sa inyo sadto sang mga apostoles 
sang aton Ginoong Jesu-Cristo. 18 Indi bala nagsiling sila,  “Sa ulihi  nga 
mga inadlaw magaguwa ang mga tawo nga magayaguta sa inyo, kag ang 
ila pagasundon amo lang ang ila malaot nga mga handom.” 19 Amo ini nga 
mga tawo ang nagapahito agod kamo nga mga tumuluo magbinahin-bahin. 
Ginagamhan sila sang ila kinaandan nga mga balatyagon. Wala sa ila ang 
Espiritu Santo.

Pahayag 18:14 Magasiling ang mga negosyante sa siyudad sang Babilonia, 
‘Ang tanan nga butang nga imo ginahandom nga angkunon nagkaladula. 
Ang tanan mo nga manggad kag pagkabutang nga ginapadayaw nadula, 
kag ini tanan indi mo na makita liwat!’
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