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Jeremia 1:18 Pamati! Pabakuron ko ikaw subong nga adlaw pareho sang 
isa ka napaderan nga siyudad ukon salsalon nga haligi ukon saway nga 
pader. Wala sing mga hari, mga opisyal, mga pari, ukon katawhan sang 
Juda nga makadaog batok sa imo.

Ezekiel  3:18 Kon magsiling gani  ako nga ang isa ka malaot  nga tawo 
mapatay gid,  pero wala mo siya ginpaandaman nga magbiya sa iya 
malaot  nga  pagginawi  agod  maluwas  siya,  mapatay  ang  amo  nga 
malaot  nga  tawo  tungod  sa  iya  sala,  kag  sukton  ko  ikaw  sa  iya 
kamatayon.

Jeremia 6:27 Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Ginhimo ko ikaw nga daw 
manugtesting sang metal agod matestingan mo ang pagginawi sang 
akon katawhan.

Leviticus 26:19 Dulaon ko ang ginapabugal ninyo nga gahom. Indi ko gid 
pagpaulanon, gani magatig-a gid ang inyo mga duta.

Deuteronomio 23:5 Pero wala pagpamatii  sang Ginoo nga inyo Dios  si 
Balaam. Sa baylo, ginhimo niya nga bendisyon ang sumpa sa inyo, kay 
ginahigugma kamo sang Ginoo nga inyo Dios.

Roma  12:21  Indi  kamo magpadaog  sa  malain,  kundi  dauga  ninyo  ang 
malain paagi sa paghimo sang maayo.

Salmo 143:8,10 Kada aga, ipadumdom sa akon ang imo gugma, kay sa 
imo ako  nagasalig.  Ipakita  sa  akon  ang  husto  nga  dalan  nga  akon 
pagaagyan,  kay  sa  imo  ako  nagapangamuyo.  10  Tudlui  ako  sa 
pagsunod sang imo kabubut-on, kay ikaw ang akon Dios. Kabay pa nga 
ang imo maayo nga Espiritu magatuytoy sa akon sa kahimtangan nga 
wala sing katalagman.

Salmo  94:12  Ginoo,  bulahan  ang  tawo  nga  ginadisiplina  mo  paagi  sa 
pagtudlo sa iya sang imo kasuguan.

Hulubaton 27:12 Nagalikaw ang maalamon nga tawo kon masugata niya 
ang katalagman, pero wala nagalikaw ang tawo nga indi maalamon, 
gani nagaantos siya.

Filipos  2:16  kay  ginasugid  ninyo  sa  ila  ang  pulong  sang  Dios  nga 
nagahatag sang kabuhi. Kag kon himuon ninyo ini, may ipabugal ako sa 
pagbalik ni Cristo tungod nga may pulos gid ang akon pagpangabudlay 
dira sa inyo.



Isaias 49:4 Pero nagsiling ako, “Ang akon pagpangabudlay wala man lang 
sing pulos; gin-usikan ko ang akon kusog sa wala sing kapuslanan.” 
Pero  ginatugyan  ko  lang  ini  sa  Ginoo  nga  akon  Dios;  siya  ang 
magabalos sa akon mga ginhimo.

Salmo 76:3 Didto ginpangguba niya ang nagadabdab nga mga pana sang 
mga kaaway, ang ila mga taming, mga espada, kag ang iban pa nila 
nga mga armas.

Hebreo 13:21 Kabay pa nga ihatag niya sa inyo ang tanan ninyo nga mga 
kinahanglanon agod mahimo ninyo ang iya kabubut-on. Kag kabay pa 
nga paagi kay Jesu-Cristo himuon niya sa aton ang iya gusto. Dayawon 
naton siya sa wala sing katapusan. Amen

1 Corinto 16:15 Mga utod,  nahibaluan ninyo nga ang una gid nga mga 
Kristohanon dira sa Acaya wala sing iban kundi si Stefanas kag ang iya 
pamilya.  Ginhalad  nila  ang  ila  kaugalingon  sa  pag-alagad  sa  mga 
katawhan sang Dios. Amo ina nga nagapangabay ako sa inyo

Filipos 1:27 Bisan makabisita man ako sa inyo ukon indi, ang importante 
gid nga ang inyo pagginawi suno man sa Maayong Balita  ni  Cristo, 
agod  mabatian  ko  nga  malig-on  kamo  nga  nagahiusa  sa  inyo 
paghimulat para sa husto nga pagtuo nga suno sa Maayong Balita.

1  Corinto  15:58  Gani,  mga  hinigugma  ko  nga  mga  utod  kay  Cristo, 
magpakalig-on  kamo  kag  indi  gid  malingkang  sa  inyo  pagtuo. 
Magmapisan kamo sa ginapahimo sa inyo sang Ginoo, kay nahibaluan 
ninyo nga may pulos gid ang inyo mga pagpangabudlay para sa Ginoo.

Colosas 4:12 Nagapangamusta man sa inyo ang inyo kasimanwa nga si 
Epafras. Isa man siya sang mga manugpangabudlay ni Cristo Jesus. 
Permi siya nagapangamuyo sing hugot sa Dios para sa inyo agod nga 
mangin malig-on kamo, wala sing kasawayan, kag kumbinsido gid sa 
tanan nga kabubut-on sang Dios.

2 Hari 19:34 Protektaran kag luwason ko ini nga siyudad para sa akon 
kadungganan kag tungod sa akon promisa kay David nga akon alagad.

Jeremia 15:20,21 Himuon ko ikaw nga pareho sang mapag-on nga pader 
nga saway sa sini nga mga tawo. Magapakig-away sila sa imo, pero 
indi sila makadaog sa imo, kay kaupod mo ako, kag protektaran kag 
luwason ko ikaw. 21 Luwason ko gid ikaw sa mga kamot sang malaot 
kag mapintas nga mga tawo.

Salmo 55:18 Luwason niya ako nga indi ako maano sa akon pagpakig-
away, bisan madamo ang nagakontra sa akon.

Ezekiel 30:24 Pabakuron ko ang mga butkon sang hari sang Babilonia kag 



pauyatan ko sa iya ang akon espada. Pero balion ko ang mga butkon 
sang hari sang Egipto, kag magaugayong gid siya nga pilason kag daw 
mapatay na sa atubangan sang hari sang Babilonia.

Pahayag 3:18 Gani nagalaygay ako sa inyo nga magbakal kamo sa akon 
sang bulawan nga ginpaagi sa kalayo nga amo ang matuod nga pagtuo, 
agod mangin manggaranon kamo. Magbakal man kamo sa akon sang 
puti  nga  bayo  agod  matabunan  ninyo  ang  inyo  makahuluya  nga 
pagkahublas.  Kag  magbakal  man  kamo  sa  akon  sang  bulong  nga 
inughaplas sa inyo mata agod makakita kamo sang kamatuoran.

1 Juan 3:17 Kon maayo ang aton pangabuhi  pero wala kita  nagabulig 
bisan nakita ta nga ginapigaduhan ang aton utod, makasiling bala kita 
nga ang gugma sang Dios ari sa aton?

Isaias 50:4 Gintudluan ako sang Ginoong Dios kon ano ang akon ihambal 
agod mapabaskog ko ang mga ginakapoy. Ginapukaw niya ako kada 
aga sa pagpamati sang iya itudlo sa akon.

Salmo  18:39  Ginhatagan  mo  ako  sang  kusog  sa  pagpakig-away  kag 
ginpadaog sa akon mga kaaway.

2 Samuel 22:40 Ginhatagan mo ako, Ginoo, sang kusog sa pagpakig-away 
kag ginpadaog sa akon mga kaaway.

Salmo 89:43 Ginhimo mo nga wala sing pulos ang iya mga armas kag 
ginpapierdi mo siya sa inaway.

Ezekiel 13:6 Indi matuod ang ila palanan-awon kag binutig ang ila mga 
tagna. Nagasiling sila nga halin sa Ginoo ang ila ginapanghambal, pero 
ang  matuod  wala  ko  sila  ginpadala.  Kag  nagapaabot  pa  sila  nga 
matuman ang ila ginpanghambal.

Leviticus 26:36/37 Kamo nga mga nagkalabilin nga buhi sa inaway, nga 
gindala sang inyo mga kaaway sa ila nga lugar, pahadlukon ko gid. Sa 
bagay nga bisan sa kalas lang sang dahon nga ginahuyop sang hangin 
magapalagyo kamo nga daw sa ginalagas kamo nga patyon bisan wala 
sing  may  nagalagas  sa  inyo.  Kag  samtang  nagapalagyo  kamo 
magakalabungguanay kamo kag magakalatumba. Gani indi gid kamo 
makabato sa inyo mga kaaway.

1 Corinto 14:8 Kag bisan sa manugtrumpeta sang mga soldado, kon indi 
maathag ang pagpatunog wala sing magpreparar para sa inaway.

Job 15:24 Puwerte ang iya kakulba, pareho sa hari nga manugsalakay sa 
inaway.

1 Cronica 12:8 May mga tawo man nga halin sa tribo ni Gad nga nag-upod 
kay  David  didto  sa  mabakod  nga  palanaguan  sa  kamingawan.  Mga 



maisog sila nga mga soldado kag sagad sila maggamit sang taming 
kag bangkaw. Pareho sila kaisog sa mga leon, kag pareho kadasig sa 
usa sa kabukiran:

1 Cronica 12:33,38 Halin sa tribo ni Zebulun: 50,000 ka hanas nga mga 
soldado nga preparado sa inaway. Armado sila sang nagkalain-lain nga 
mga armas. Handa gid sila nga magbulig kag mag-unong kay David. 38 
Ini  sila  tanan  mga  soldado  nga  nagbuluntad  sa  pagpakig-away. 
Nagkadto sila sa Hebron nga determinado sa paghimo kay David nga 
hari sa bug-os nga Israel. Halos ang tanan nga Israelinhon gusto gid 
nga si David mangin ila hari.

Lucas 10:19 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.

2  Corinto  7:10  Kay  ang  kasubo  nga  suno  sa  kabubut-on  sang  Dios 
nagadala sa tawo sa paghinulsol, kag ina nagaresulta sing kaluwasan 
nga indi dapat hinulsulan. Pero ang kasubo sang mga tawo nga wala 
nagakilala sa Dios nagadala sa ila sa kamatayon.

2  Timoteo  2:25,26  Kinahanglan  malulo  siya  sa  pagtudlo  sa  mga 
nagakontra sa iya, kay basi pa lang sa sina nga paagi hatagan sila 
sang Dios sing kahigayunan nga maghinulsol agod mahibaluan nila ang 
kamatuoran.  26  Kag  masanagan  ang  ila  mga  hunahuna  kag 
makapalagyo  sila  sa  siod  ni  Satanas  nga  nagbihag  sa  ila  agod 
magsunod sa iya gusto.

Nehemias 4:15 Sang nabalitaan sang amon mga kaaway nga nahibaluan 
namon ang ila plano sa pagsalakay sa amon, kag nareyalisar nila nga 
gin-guba sang Dios ang ila plano, nagbalik kami tanan sa amon obra sa 
pader.

Salmo 73:24 Ginatuytuyan mo ako paagi sa imo mga paglaygay, kag sa 
ulihi dal-on mo ako sa maayo gid nga kahimtangan.
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