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Genesis 20:6 Nagsabat ang Dios, “Huo, nakahibalo ako nga wala ka sing 
malain nga tuyo, gani wala ako magtugot nga matandog mo siya agod 
indi ka makasala sa akon.

Exodus 35:21,26 Ang tanan nga gusto gid maghalad sa Ginoo nagdala sang 
mga materyales nga gamiton sa paghimo sang Tolda nga 
Ginapakigkitaan kag sang tanan nga kagamitan sini, kag sa paghimo 
sang mga panapton sang mga pari. 26 Kag ang mga babayi nga kahibalo 
maghimo sang panapton halin sa bulbol sang kanding, naghimo sini sing 
kinabubut-on.

Numero 10:35 Kada tion nga dal-on na ang Kahon sang Kasugtanan 
nagasiling si Moises, “Sige lakat na, Ginoo, laptaha ang imo mga 
kaaway. Kabay pa nga magpalalagyo sila.”

Deuteronomio 2:25 Sugod subong pahadlukon ko sa inyo ang tanan nga 
nasyon sa bug-os nga kalibutan. Magakulurog sa kahadlok ang makabati 
parte sa inyo.’

Deuteronomio 9:3 Pero karon makita ninyo nga ang Ginoo nga inyo Dios 
magauna tabok sa inyo nga daw pareho sa kalayo nga nagapanglamon 
sa inyo mga kaaway. Pierdihon niya sila agod madali ninyo sila matabog 
kag malaglag suno sa ginpromisa sang Ginoo sa inyo.

Josue 2:9 nagsiling sa ila, “Nakahibalo ako nga ginhatag sang Ginoo sa 
inyo ini nga duta kag puwerte gid ang kahadlok sang mga tawo diri sa 
inyo.

1 Samuel 17:48,50 Samtang nagapalapit si Goliat sa iya, nagdalagan si 
David sa pagsugata sa iya. 50 Gani nagdaog si David kay Goliat paagi 
lang sa labyog kag sa isa ka bato. Napatay niya si Goliat bisan wala siya
sing espada.

Ester 8:17 Sa kada siyudad ukon probinsya nga sa diin nakaabot ang sugo 
sang hari, ang mga Judio nagakalipay gid kag nagahiwat sang piesta sa 
pagselebrar. Kag madamo nga mga tawo ang nangin Judio tungod sang 
ila kahadlok sa mga Judio.

Job 29:14 Ginahimo ko permi ang matarong kag husto; daw bayo kag 
turban ini nga akon ginasuksok.

Hulubaton 13:11 Ang manggad nga nakuha sa malain nga paagi madali lang
madula, pero ang manggad nga ginpangabudlayan nagadugang pa gid.

Hulubaton 13:22 Ang manggad sang maayo nga tawo panublion sang iya 



mga kaapuhan, pero ang manggad sang makasasala panublion sang mga
matarong.

Hulubaton 22:22,23 Indi ka magpamintaha sa mga imol, kag indi sila 
pagdaog-dauga sa korte, 23 kay ang Ginoo amo ang magadepensa sa ila.
Kag kon ano ang inyo himuon sa ila nga indi maayo amo man ang himuon
sang Ginoo sa inyo.

Isaias 35:8 Pagabutangan sang malapad nga dalan sa sadto nga desierto, 
kag pagatawgon ini nga dalan nga “Balaan nga Dalan.” Wala sing 
makasasala kag buang-buang nga makaagi didto. Ang mga tawo lang 
nga nagasunod sa mga pamaagi sang Dios ang makaagi.

Isaias 43:2 Kon mag-agi ka sa tubig, magaupod ako sa imo. Kon magtabok 
ka sa mga suba indi ka malumos. Kon mag-agi ka sa kalayo, indi ka 
mapaso; ang dabdab sini indi makaano sa imo.

Isaias 49:25 Pero amo ini ang ginasiling sang Ginoo: “Huo, maluwas mo ang
mga ginpangbihag sang mapintas nga mga soldado kag makuha mo ang 
mga ginpang-agaw nila. Kay magapakig-away ako sa mga nagapakig-
away sa imo kag luwason ko ang imo katawhan.

Isaias 54:17 Wala sing armas nga ginhimo nga magadaog sa imo, kag 
masabat mo ang mga akusasyon batok sa imo. Amo ina ang maangkon 
sang akon mga alagad. Mabaton nila ang kadalag-an nga may 
pagkamatarong halin sa akon. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Isaias 59:17,19 Gin-gamit niya bilang panagang sa dughan ang 
pagkamatarong kag gin-gamit niya bilang helmet ang kaluwasan. 
Ginsuksok niya bilang bayo ang pagtimalos kag ang puwerte nga kaakig.
19 Bisan diin tahuron kag padunggan siya sang mga tawo, kay magaabot
siya pareho sa nagahuganas nga tubig, nga ginahuyop sang mabaskog 
nga hangin.

Isaias 61:10 Nagakalipay gid ako sa Ginoo nga akon Dios, kay pareho lang 
nga ginpabayuan niya ako sang kaluwasan kag kadalag-an nga may 
pagkamatarong. Pareho ako sa nobyo nga may matahom nga turban 
ukon nobya nga may mga alahas.

Ezekiel 22:30 “Nagpangita ako sang isa ka tawo nga makadepensa sang 
siyudad kag makapatunga sa akon kag sa mga tawo agod indi ko 
paggub-on ini nga siyudad, pero wala ako sing may nakita.

Ezekiel 45:8 Ini nga duta amo ang mangin bahin sang pangulo sang Israel. 
“Ang akon mga pangulo indi na magpamigos sa akon katawhan. Tugutan
nila ang katawhan sang Israel nga magpanag-iya sa duta nga ginahatag 
sa ila suno sa ila tribo.

Daniel 4:16 Sa sulod sang pito ka tuig madulaan siya sang panghunahuna 



sang tawo, kag ang iya panghunahuna mangin iya sang sapat.
Daniel 7:4 Ang primero nga sapat daw leon, pero may pakpak sang agila. 

Samtang nagatan-aw ako, gin-utod ang iya pakpak. Ginpatindog siya nga
daw sa tawo kag ginhatagan sang panghunahuna nga pareho sang tawo.

Zacarias 4:6 Dayon nagsiling siya sa akon, “Antes ko sabton ang imo 
pamangkot, pamatii ining mensahi sang Ginoo nga Makagagahom nga 
isugid mo kay Zerubabel: “Zerubabel, matapos mo ang pagpatindog sang
templo indi paagi sa kusog ukon ikasarang sang tawo kundi paagi sa 
akon Espiritu.

Mateo 24:22 Kon ina nga mga inadlaw wala ginpalip-ot sang Ginoo, wala 
gid sing may mabilin nga tawo. Pero tungod sang iya kaluoy sa iya mga 
pinili, palip-uton niya ina nga mga inadlaw.

Mateo 26:41 Magpulaw kamo kag magpangamuyo nga indi kamo madaog 
sang pagsulay. Luyag sang inyo espiritu nga maghimo sang husto 
ugaling maluya ang inyo lawas.”

Marcos 10:48-52 Madamo nga mga tawo didto ang nagsaway sa iya nga 
maghipos. Pero gintuduhan pa gid gani niya singgit, “Kaliwat ni David, 
kaluoyi ako!” 49 Nagpundo si Jesus kag nagsiling, “Dal-a ninyo siya diri 
sa akon.” Gani gintawag nila ang bulag, kag nagsiling sila, “Magkalipay 
ka, tindog kay ginatawag ka ni Jesus.” 50 Ginhaboy niya ang iya kunop 
kag nagdali-dali siya palapit kay Jesus. 51 Dayon nagsiling si Jesus sa 
iya, “Ano bala ang imo gusto nga himuon ko sa imo?” Nagsabat ang 
bulag, “Manunudlo, gusto ko nga makakita.” 52 Dayon ginsilingan siya ni 
Jesus, “Lakat ka; ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.” Sa gilayon nakakita 
siya kag nagsunod kay Jesus sa dalan. (Mateo 20:30-34)

Marcos 16:20 Dayon nagwali ang iya mga sumulunod sa bisan diin nga 
lugar. Ginbuligan sila sang Ginoo, kag ginpamatud-an niya ang ginawali 
sang mga sumulunod paagi sa mga tanda nga ila ginhimo.

Lucas 14:23 Gani nagsiling ang agalon sa iya, ‘Kadto didto sa mga dalan sa 
guwa sang banwa kag piliton mo ang mga tawo nga imo makita nga 
magkadto diri agod mapuno ang akon balay.

Lucas 21:15 kay hatagan ko kamo sang kaalam sa pagsabat agod indi 
makasabat batok sa inyo ang inyo mga kaaway.

Lucas 21:36 Gani magpreparar kamo permi kag magpangamuyo nga kon 
matabo na ini tanan, may kabakod kamo agod indi kamo maano, kag 
makaatubang kamo sa akon nga Anak sang Tawo nga indi mahuya.”

Juan 17:15 Wala ako nagapangamuyo nga kuhaon mo na sila diri sa 
kalibutan, kundi nga apinan mo sila batok kay Satanas.

Binuhatan 11:23 Pag-abot niya didto, nalipay siya kay nakita niya ang mga 



pagpakamaayo sang Dios sa mga tawo didto. Kag ginlaygayan niya sila 
nga magmatutom kag magmalig-on sa ila pagtuo sa Ginoo.

Binuhatan 13:48 Pagkabati sadto sang mga indi Judio, nalipay sila kag 
gindayaw nila ang pulong sang Ginoo. Kag ang tanan nga ginpili para sa 
kabuhi nga wala sing katapusan nangin tumuluo.

1 Corinto 10:13 Wala sing pagsulay nga nagaabot sa inyo nga wala man 
nagaabot sa iban nga mga tawo. Pero masaligan ang Dios sa iya promisa
nga indi niya kamo pagtugutan nga sulayon sing sobra sa inyo 
masarangan. Kag kon mag-abot ang mga pagsulay sa inyo, magahimo 
siya sing paagi agod madaog ninyo ini.

1 Corinto 16:9 tungod nga madamo diri ang gusto magpamati sang 
Maayong Balita, kag nagapati ako nga madamo ang magatuo diri bisan 
madamo ang nagakontra.

2 Corinto 12:9 Pero wala niya pagkuhaa. Sa baylo nagsiling siya, “Ang akon 
bulig amo lang ang imo kinahanglan. Kay makita gid ang akon gahom 
kon maluya ka.” Gani malipayon gid ako sa pagpabugal parte sa akon 
mga kaluyahon, agod mabatyagan ko permi ang gahom ni Cristo sa akon.

Efeso 6:11 Gamita ninyo ang tanan nga armas nga ginhatag sang Dios agod
makabato kamo sa malaot nga mga pahito ni Satanas

Hebreo 1:7,14 Amo ini ang ginsiling sang Dios parte sa mga anghel, “Ang 
mga anghel puwede ko nga himuon nga hangin. Ini sila nga akon mga 
suluguon puwede ko man nga himuon nga nagadabdab nga kalayo.” 14 
Ti, indi bala ang mga anghel mga espiritu lang nga ginasugo sang Dios 
nga magbulig sa mga tawo nga magabaton sang kaluwasan?

Santiago 4:7 Gani magpasakop kamo sa Dios. Sumpunga ninyo si Satanas 
kag magapalagyo siya sa inyo.

1 Pedro 5:10 Malip-ot lang nga tion ang inyo pag-antos. Pagkatapos sina 
ang Dios amo ang magabulig sa inyo agod wala na sing kulang sa inyo 
kabuhi, kag siya ang magapalig-on kag magapabaskog sa inyo. Kay siya 
ang ginahalinan sang tanan nga pagpakamaayo, kag ginpili niya kamo 
agod makaambit man kamo sang iya wala sing katapusan nga gahom 
kag dungog paagi sa inyo paghiusa kay Cristo.
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