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Efeso 6:10-18
10 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.
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.

13 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.

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.

Salmo 91:1-16
1 Ang bisan sin-o nga magpaprotektar sa Labing Mataas nga Dios nga 

Makagagahom protektaran niya.
2 Makasiling siya sa Ginoo, “Ikaw ang akon dalangpan kag mabakod nga 

palanaguan. Ikaw ang akon Dios nga akon ginasaligan.”
3 Sigurado gid nga ilikaw ka niya sa mga siod kag sa makamamatay nga mga 

balatian.
4 Protektaran ka niya pareho sang pagprotektar sang pispis sa iya mga buto 

sa idalom sang iya mga pakpak. Sa iya katutom, protektaran ka niya kag 
apinan.

5-6 Indi ka dapat mahadlok sa mga kalahadlukan, sa mga kaaway, sa mga 
balatian, kag sa mga kalalat-an nga nagaabot kon gab-i ukon adlaw.



7 Bisan linibo ka mga tawo ang magkalamatay sa imo palibot, indi ka maano.
8 Makita mo lang kon paano ginasilutan ang malaot nga mga tawo.
9 Tungod kay ginhimo mo nga dalangpan ang Ginoo, ang Labing Mataas nga 

Dios nga akon manugprotektar,
10 wala sing kalamidad ukon kalalat-an nga magaabot sa imo ukon sa imo 

panimalay.
11 Kay suguon sang Dios ang iya mga anghel sa pagbantay sa imo bisan diin 

ka makadto.
12 Hakwaton ka nila agod indi mapilas ang imo tiil sa bato.
13 Tapakon mo ang mga leon kag ang dalitan nga mga man-og.
14 Nagsiling ang Dios, “Luwason ko kag protektaran ang nagahigugma kag 

nagakilala sa akon.
15 Kon magpanawag siya sa akon, sabton ko siya; kon ara siya sa kalisod, 

updan ko siya; luwason ko siya kag padunggan.
16 Hatagan ko siya sang malawig nga kabuhi, kag ipakita ko sa iya ang akon 

pagluwas sa iya.”

Salmo 18:1-50
1 Ginoo nga akon kusog, ginahigugma ko ikaw.
2 Ikaw, Ginoo, ang akon palalipdan nga bato, ang akon mabakod nga 

palanaguan kag manughilway. Bilang palalipdan nga bato, makapanago 
ako sa imo. Ikaw ang akon taming, gamhanan nga manluluwas, kag 
dalangpan.

3 Dalayawon ka, Ginoo, kay kon magpangayo ako sang bulig sa imo 
ginaluwas mo ako sa akon mga kaaway.

4-5 Ang kamatayon daw pareho sa lubid nga nagburambod sa akon kag 
pareho sa siod sa akon alagyan. Ang kalaglagan daw pareho sa mabaskog 
nga baha nga naglapaw sa akon.

6 Gani sa akon kalisod nagpanawag ako sa imo, Ginoo. Nagpangayo ako sang 
bulig sa imo nga akon Dios, kag ginpamatian mo ang akon pangamuyo sa 
imo templo.

7 Dayon naglinog, kag pati ang mga pundasyon sang mga bukid nag-uyog, 
tungod kay naakig ka, Ginoo.

8 Nagguwa ang aso sa imo ilong, kag sa imo baba nagguwa ang makahalalit 
nga kalayo kag nagadabdab nga mga baga.

9 Ginbuksan mo ang langit pareho sang pagbukas sang kurtina, kag 
nagpanaog ka nga nagatungtong sa madamol nga gal-om.

10 Nagsakay ka sa kerubin, kag madasig ini nga naglupad samtang ginapalid 
sang hangin.

11 Ginhimo mo ang kadulom nga tabon sa imo palibot. Nagpanago ka sa 
madamol nga gal-om.



12 Nagpangilat sa imo atubangan, kag halin sa panganod nagguwa ang mga 
yelo kag ang nagadabdab nga mga baga.

13 Ang tingog mo Ginoo, nga Labing Mataas nga Dios, nagdaguob sa langit.
14 Ginpana mo sang kilat ang imo mga kaaway, kag nagpalalagyo sila nga 

nagasalasala.
15 Sa imo nga pagsabdong kag puwerte nga kaakig nagakahubas ang dagat 

kag makita ang duta sa idalom sini, kag makita man ang pundasyon sang 
kalibutan.

16 Halin sa langit gindawat mo ako kag ginkuha sa madalom nga tubig.
17 Ginluwas mo ako sa akon gamhanan nga mga kaaway nga indi ko 

masarangan.
18 Ginsalakay nila ako sang nalisdan ako, pero gin-apinan mo ako, Ginoo.
19 Ginluwas mo ako sa katalagman kay nalipay ka sa akon.
20 Ginapakamaayo mo ako tungod nga matarong ang akon kabuhi kag wala 

ako sing may nahimo nga sala.
21 Kay ginasunod ko ang imo mga pamaagi kag wala ako nagbiya sa imo 

Ginoo, nga akon Dios.
22 Ginatuman ko ang tanan mo nga sugo kag wala ko ginalapas ang imo mga 

pagsulundan.
23 Nakahibalo ka nga wala sing kasawayan ang akon kabuhi kag ginalikawan 

ko nga makasala.
24 Ginapakamaayo mo ako tungod nga nakita mo nga matarong ang akon 

kabuhi kag wala ako sing may nahimo nga sala.
25 Matutom ka sa mga matutom sa imo, kag maayo sa mga tawo nga maayo 

man.
26 Sinsero ka sa mga sinsero sa imo, kag maayo ka magpadihot sa mga 

malaot.
27 Huo, ginaluwas mo ang mga mapainubuson, pero ginapaubos mo ang mga 

matinaas-taason.
28 Ginoo nga akon Dios, ikaw ang akon kasanag. Sa kadulom ikaw ang akon 

suga.
29 Sa imo bulig masarangan ko nga salakayon ang panong sang mga 

soldado, kag masarangan ko nga sakaon ang pader nga nagapalibot sa 
siyudad.

30 Ang imo pamaagi, O Dios, wala sing sayop. Ang imo pulong masaligan gid. 
Pareho ka sa taming sa tanan nga nagapangayo sang proteksyon sa imo.

31 Ikaw lang, Ginoo, amo ang Dios; ikaw lang ang amon palalipdan nga bato.
32 Ikaw ang nagahatag sa akon sang kusog kag ang nagabantay sa akon 

dalanon.
33 Ginapabaskog mo ang akon tiil pareho sa tiil sang usa, agod maagwanta 

ko ang pagtaklad sa mataas nga mga lugar.
34 Ginahanas mo ako sa pagpakig-away pareho abi sa pagbinat sang 



mabakod nga pana.
35 Ginaprotektaran mo ako pareho sa taming, gani luwas ang akon kabuhi. 

Ginatipigan mo ako paagi sa imo gahom, kag paagi sa imo bulig nangin 
bantog ako.

36 Ginahatagan mo ako sang matawhay nga alagyan, gani wala 
nagakasandad ang akon mga tiil.

37 Ginlagas ko ang akon mga kaaway kag naabutan ko sila. Kag wala gid ako 
magbalik hasta nga nalaglag ko sila.

38 Ginlaglag ko sila kag natumba sila sa akon tiilan kag indi na sila 
makabangon pa.

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

40 Ginpatal-as mo ang akon mga kaaway kag ginlaglag ko sila.
41 Nagpangayo sila sang bulig, pero wala sing may nagluwas sa ila. 

Nagpanawag sila sa imo, pero wala mo sila ginsabat.
42 Gindugmok ko sila hasta nga daw pareho na lang sila sa yab-ok nga 

ginapalid sang hangin. Gintasak-tasak ko sila pareho sa lutak sa mga 
dalan.

43 Ginluwas mo ako sa rebelde nga katawhan. Ginhimo mo ako nga pangulo 
sang mga nasyon. Ang mga taga-iban nga lugar nagaalagad sa akon.

44 Nagaluhod sila sa akon sa kahadlok kag nagatuman dayon sang akon 
mando.

45 Nadulaan sila sang kaisog, gani nagaguwa sila sa ila mga palanaguan nga 
nagakurog sa kahadlok.

46 Buhi ka, Ginoo! Dalayawon ka nga akon palalipdan nga bato! 
Ginapakataas ko ikaw tungod nga ikaw ang Dios nga akon manluluwas.

47 Ginabalusan mo ang akon mga kaaway, kag ginapasakop mo ang mga 
nasyon sa akon.

48 Ginaluwas mo ako sa akon mapintas nga mga kaaway, kag ginapadaog mo 
ako sa ila.

49 Gani padunggan ko ikaw sa mga nasyon. Kantahan ko ikaw sang mga 
pagdayaw.

50 Ginahatagan mo sang dako nga mga kadalag-an ang imo pinili nga hari. 
Ginahigugma mo si David kag ang iya mga kaliwat sa wala sing katapusan.
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