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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.”

Genesis 2:7 Dayon ginhimo sang Ginoong Dios ang tawo halin sa duta. 
Ginhuypan niya sa ilong ang tawo sang ginhawa nga nagahatag sang 
kabuhi. Gani ang tawo nangin buhi nga tinuga.

Genesis 34:2,3,8 Nakita siya ni Shekem nga anak ni Hamor nga Hivhanon, 
nga pangulo sang sadto nga lugar. Gindakop niya si Dina kag ginlugos. 3 
Pero nahulog ang iya buot kay Dina kag naluyag siya sa iya, gani gin-
uloulohan niya ang dalaga. 8 Pero nagsiling si Hamor sa ila, “Naluyag gid
ang akon anak nga si Shekem sa inyo nga dalaga, gani nagapangabay 
ako nga ipaasawa na lang ninyo siya sa iya.

Numero 21:4 Halin sa Bukid sang Hor, naglakat ang mga Israelinhon nga 
nagaagi sa dalan nga pakadto sa Mapula nga Dagat agod makalibot sila 
sa duta sang Edom. Pero natak-an ang mga tawo sa ila paglakat,

Deuteronomio 4:29 Pero kon magpangita kamo didto sa Ginoo nga inyo 
Dios, makita ninyo siya kon pangitaon ninyo siya sa bug-os ninyo nga 
tagipusuon.

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

1 Samuel 18:1 Matapos makahambalanay si David kag si Saul, nag-
amigohay si David kag ang anak ni Saul nga si Jonatan. Palangga gid ni 
Jonatan si David subong sang iya kaugalingon.

1 Hari 1:29 Dayon nagsumpa si Haring David, “Nagasumpa ako sa buhi nga 
Ginoo, nga nagluwas sa akon sa tanan nga katalagman,

2 Hari 4:27 Pero pag-abot niya kay Elisha sa bukid, nagluhod siya kag gin-
uyatan niya ang tiil ni Elisha. Nagpalapit si Gehazi agod itikwang siya 
palayo, pero nagsiling si Elisha, “Pabay-i lang siya! Kay ara siya sa 
kalisod, pero wala ginsugid sang Ginoo sa akon kon ngaa.”

Job 7:11 “Gani indi mahimo nga maghipos lang ako; sugong gid ang akon 
pamatyag. Ihambal ko ang kalain sang akon buot.

Job 14:22 Ang nabatyagan lang niya amo ang iya kaugalingon nga kasakit 
kag kasubo.”



Job 19:2 “Hasta san-o pa ninyo ako paantuson kag sakiton sa inyo mga 
ginapanghambal?

Job 27:2 “Nagasumpa ako sa buhi nga Makagagahom nga Dios nga wala 
naghatag sa akon sang hustisya kag nagpalain sang akon buot.

Job 30:25 Nag-itom ang akon panit kag nagkalahulog ang kugan. Puwerte 
gid ang akon hilanat.

Salmo 6:3,4 Natublag na gid ako, Ginoo. San-o mo pa bala ako ayuhon? 4 
Talupangda man ako, Ginoo, kag hilwaya. Tungod sang imo gugma sa 
akon, luwasa ako sa kamatayon.

Salmo 7:1,2 Ginoo nga akon Dios, sa imo ako nagapangayo sang 
proteksyon. Luwasa ako sa mga nagasalakay sa akon, 2 kay kon indi, 
basi patyon nila ako pareho sang paggus-ab sang leon sa iya biktima, 
kag wala sing may makaluwas sa akon.

Salmo 17:13 Sige na, Ginoo, kontraha kag pierdiha ang akon malaot nga 
mga kaaway. Luwasa ako sa ila paagi sa imo gahom.

Salmo 23:3 Ginapabaskog mo ako. Ginatuytuyan mo ako sa husto nga dalan
agod mapadunggan ka.

Salmo 25:20 Tipigi ang akon kabuhi kag luwasa ako! Indi ako pagpakahuy-i,
kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.

Salmo 33:19 nga magaluwas sa ila sa kamatayon kag magatipig sang ila 
kabuhi sa tion sang gutom.

Salmo 34:22 Luwason sang Ginoo ang iya katawhan nga iya mga alagad. 
Wala sing bisan isa nga nagadangop sa iya nga pagasilutan niya.

Salmo 35:12,13 Ginabalusan nila ako sang malain sa maayo nga ginahimo 
ko sa ila, gani nasubuan gid ako. 13 Pero kon nagamasakit gani sila, 
nagapangasubo ako paagi sa pagsuksok sang bayo nga sako kag 
pagpuasa. Kag kon ang akon pangamuyo para sa ila wala ginasabat,

Salmo 41:4 Nagsiling ako, “Ginoo, kaluoyi ako. Ayuha ako, kay nakasala 
ako sa imo.”

Salmo 42:5,11 Ngaa bala nga nagapangasubo kag nagakatublag gid ako? 
Dapat magsalig ako sa imo. Huo, dayawon ko ikaw liwat, ikaw nga akon 
manluluwas kag Dios. 11 Ngaa bala nga nagapangasubo kag 
nagakatublag gid ako? Dapat magsalig ako sa imo kag dayawon ko ikaw 
liwat, ikaw nga akon manluluwas kag Dios. (Salmo 42:6,11; 43:5)

Salmo 56:13 Kay ginluwas mo ako sa kamatayon, kag wala mo gintugot nga
mapierdi ako, agod magkabuhi ako sa imo, O Dios, sa kabuhi nga 
masanag.

Salmo 69:10 Kon nagahibi ako kag nagapuasa, ginapakahuy-an nila ako.
Salmo 69:18 Palapit ka sa akon kag luwasa ako sa akon mga kaaway.



Salmo 86:13 Kay dako ang imo gugma sa akon; ginluwas mo ako sa 
kamatayon.

Salmo  97:10  Ang  mga nagahigugma sa  Ginoo  dapat  nga  magkaugot  sa
malain. Kay ginatipigan sang Ginoo ang kabuhi sang iya matutom nga
katawhan kag ginaluwas niya sila sa kamot sang mga malaot.

Salmo 107:9 Kay ginapainom niya ang mga ginauhaw kag ginapakaon ang 
mga ginagutom.

Salmo 116:4 gani nagpanawag ako sa Ginoo, “Ginoo, luwasa ako!”
Salmo 116:8 kay ginluwas niya ako sa kamatayon, sa kasubo kag sa 

kalaglagan.
Salmo 119:28 Daw malumos ako sa kasubo, gani pabaskuga ako suno sa 

imo promisa.
Salmo 120:2 Ginoo, luwasa ako sa mga butigon kag mga dayaon.
Salmo 121:7 Tipigan ka sang Ginoo sa tanan nga katalagman; tipigan niya 

ang imo kabuhi.
Salmo 124:7 Nakapalagyo kita pareho sa pispis nga nakabuhi sa siod nga 

naguba.
Salmo 138:3 Sang magpanawag ako sa imo, ginsabat mo ako; ginpabakod 

mo ako paagi sa imo kusog.
Hulubaton 6:32 Ang tawo nga nagapakigrelasyon sa asawa sang iban wala 

sing pag-intiendi. Ginaguba lang niya ang iya kaugalingon.
Hulubaton 22:25 kay basi kon magpareho ka man sa iya, kag masiod ka sa 

sina nga batasan.
Jeremia 20:13 Magkanta kita kag magdayaw sa Ginoo! Kay ginaluwas niya 

ang mga bululigan sa kamot sang malaot nga mga tawo.
Jeremia 31:25 Kay papahuwayon ko ang mga ginakapoy kag busgon ko ang

tanan nga nagakaluya sa kagutom. Gani magasiling sila,
Ezekiel 13:20,21 “Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga akig gid ako 

sa inyo mga anting-anting nga inyo ginagamit sa pagbiktima sa mga 
tawo, nga daw sa mga pispis nga ginsiod. Lalason ko ini nga mga anting-
anting sa inyo mga butkon, kag buy-an ko ang mga tawo nga daw sa mga
pispis nga ginsiod ninyo. 21 Lalason ko man ang inyo mga belo, kag 
luwason ko ang akon katawhan halin sa inyo mga kamot, kag indi na 
ninyo sila mabiktima liwat. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang 
Ginoo.

Mateo 10:28 Indi kamo magkahadlok sa mga tawo nga makapatay sa inyo 
lawas pero indi makapatay sa inyo kalag. Ang Dios amo ang dapat ninyo 
kahadlukan, tungod nga siya ang sarang makalaglag sa inyo lawas kag 
sa inyo kalag sa impyerno.



Mateo 16:26 Ano gid bala ang makuha sang tawo kon maangkon niya ang 
tanan nga butang diri sa kalibutan, pero mawala ang iya kabuhi? Wala 
gid! Kay wala gid sing butang nga sarang niya mahatag agod mapabalik 
niya ang iya kabuhi. (Marcos 8:36,37)

Mateo 22:37 Nagsabat si Jesus sa iya, “ ‘Higugmaon mo ang Ginoo nga imo 
Dios sa bug-os mo nga tagipusuon, sa bug-os mo nga kalag, kag sa bug-
os mo nga hunahuna.’

Mateo 26:38 Kag nagsiling siya sa ila, “Daw sa mapatay ako sa kalisod. 
Pabilin kamo diri kag magpulaw upod sa akon.” (Marcos 14:34)

Marcos 12:30 Gani higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo 
nga tagipusuon, sa bug-os mo nga kalag, sa bug-os mo nga hunahuna 
kag sa bug-os mo nga kusog.’

Lucas 12:20 Pero nagsiling ang Dios sa iya, ‘Buang-buang! Karon nga gab-i 
bawion ko sa imo ang imo kabuhi. Ti sin-o ang magapulos sang imo 
gintipon nga manggad?’

Lucas 21:19 Kay kon magpadayon kamo makaangkon kamo sang kabuhi 
nga wala sing katapusan.”

Juan 12:27 Nagsiling pa si Jesus, “Karon nagalibog ang akon hunahuna. 
Ano bala ang akon isiling? Ano, masiling bala ako sa Amay nga indi na 
lang niya ako pagpaantuson? Pero amo ini ang katuyuan sang akon 
pagkadto diri, nga mag-antos sang mga kasakit sa sini nga tion.”

Binuhatan 14:22 Ginpalig-on nila ang mga sumulunod ni Jesus kag 
ginlaygayan nga magpadayon gid sa ila pagtuo. Nagsiling man sila sa ila,
“Madamo nga mga kabudlayan ang aton dapat pagaagihan antes kita 
masakop sa paghari sang Dios.”

Binuhatan 15:24 Nakabati kami nga may mga tawo nga halin diri sa amon 
nga nagkadto dira sa inyo kag ginpalibog nila ang inyo mga hunahuna 
tungod sang ila mga gintudlo dira. Wala kami nagsugo sa ila nga 
magkadto dira kag magtudlo sang pareho sina.

1 Corinto 15:45 Kay nagasiling ang Kasulatan, “Ang una nga tawo nga si 
Adan ginhatagan sang kabuhi.” Pero ang ulihi nga Adan nga amo si 
Cristo ginhatagan sang Espiritu nga nagahatag sang kabuhi.

1 Tesalonica 5:23 Kabay pa nga ang Dios nga naghatag sa aton sang 
kalinong magtinlo gid sang inyo kabuhi agod nga wala sing may makita 
nga sala sa inyo, kag kabay pa nga tipigan niya kamo nga wala sing 
dagta sa inyo bug-os nga pagkatawo — sa inyo espiritu, kalag, kag lawas
— agod sa pag-abot sang aton Ginoong Jesu-Cristo wala sing kasawayan
sa inyo.

Hebreo 6:19 Ang ini nga paglaom amo ang nagahatag sang kasiguruhan sa 



aton kabuhi, kay nagaabot ini mismo sa Labing Balaan nga Lugar
Hebreo 10:39 Pero kita indi pareho sa mga tawo nga nagatalikod sa Dios 

kag nagakawala dayon, kundi hugot ang aton pagtuo sa iya, gani 
maluwas kita.

Santiago 1:21 Gani bayai ninyo ang tanan nga kahigkuan kag kalautan. 
Batuna ninyo nga may pagpaubos ang pulong sang Dios nga gintanom sa
inyo mga tagipusuon, nga amo man ang makaluwas sa inyo.

Santiago 5:20 dapat mahibaluan ninyo nga ang nagpabalik sa makasasala 
halin sa iya malain nga pagginawi nagaluwas sang kalag sang sadto nga 
makasasala sa kamatayon, kag mapatawad ang madamo nga mga sala.

1 Pedro 1:9 kay mabaton ninyo ang resulta sang inyo pagtuo nga amo ang 
inyo kaluwasan.

1 Pedro 1:22 Kag tungod nga nagasunod na kamo sa kamatuoran, 
gintinluan na kamo sa inyo mga sala agod may matuod kamo nga 
paghigugma sa inyo mga utod kay Cristo. Kabay pa nga 
maghigugmaanay kamo sing hugot gid sa inyo tagipusuon,

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 4:19 Gani kamo nga nagaantos subong tungod kay amo ini ang 
kabubut-on sang Dios para sa inyo, magpadayon kamo sa paghimo sang 
maayo. Itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa Dios nga nagtuga sa inyo, 
kay indi gid niya kamo pagpabay-an.

2 Pedro 2:7,8 Pero ginluwas niya si Lot tungod kay matarong siya nga tawo 
kag nasubuan gid sa mga ginahimo sang iya mga kasimanwa, nga 
nagapagusto sa paghimo sang kalautan kag wala sing prinsipyo nga 
ginasunod. 8 Adlaw-adlaw nakita kag nabatian ni Lot ang ila malaot nga 
mga ginahimo sang nagaestar siya kaupod nila, kag ini nagapasakit gid 
permi sang iya matarong nga balatyagon.

3 Juan 1:2 Kabay pa nga maayo ang imo lawas kag ang imo kahimtangan 
dira, subong nga nahibaluan ko nga maayo ang imo espirituhanon nga 
kahimtangan.
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