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Genesis 20:6 At sinabi sa kaniya ng Dios sa panaginip: Oo, talastas ko, na sa 
katapatang loob ng iyong puso ay ginawa mo ito, at hinadlangan din 
naman kita sa pagkakasala ng laban sa akin: kaya't hindi ko ipinahintulot 
sa iyong galawin mo siya.

Exodo 35:21,26 At sila'y lumapit, lahat ng tao na napukaw ang kalooban, at 
lahat na pinapagkusa ng sariling diwa, at nagdala ng panghandog sa 
Panginoon, sa gawain sa tabernakulo ng kapisanan, at sa buong 
ipaglilingkod at sa mga banal na kasuutan. 26 At lahat ng mga babae na 
napukaw ang kalooban, sa karunungan, ay nagsihabi ng balahibo ng mga 
kambing.

Mga Bilang 10:35 At nangyari pagka ang kaban ay isinulong na sinabi ni 
Moises, Bumangon ka, Oh Panginoon, at mangalat ang mga kaaway mo, at
magsitakas sa harap mo ang nangapopoot sa iyo.

Deuteronomio 2:25 Sa araw na ito ay pasisimulan kong ilagay sa mga bayang
nangasa silong ng buong langit, ang sindak sa iyo at ang takot sa iyo, na 
maririnig nila ang iyong kabantugan, at magsisipanginig, at mangahahapis,
dahil sa iyo.

Deuteronomio 9:3 Talastasin mo nga sa araw na ito, na ang Panginoon mong 
Dios ay siyang mangunguna sa iyo na parang mamumugnaw na apoy; 
kaniyang lilipulin sila, at kaniyang payuyukurin sila sa harap mo; sa gayo'y
iyong mapalalayas sila, at iyong malilipol silang madali, na gaya ng 
sinalita sa iyo ng Panginoon.

Josue 2:9 At sinabi niya sa mga lalake, Talastas ko na ibinigay sa inyo ng 
Panginoon ang lupain, at dinatnan kami ng pangingilabot sa inyo at ang 
lahat na nananahan sa lupain ay nauupos sa harap ninyo.

1 Samuel 17:48,50 At nangyari, nang bumangon ang Filisteo, at sumulong at 
lumapit upang salubungin si David, na si David ay nagmadali, at tumakbo 
sa dako ng kawal upang salubungin ang Filisteo. 50 Sa gayo'y nanaig si 
David sa Filisteo sa pamamagitan ng isang panghilagpos at ng isang bato, 
at sinaktan ang Filisteo at pinatay niya siya; nguni't walang tabak sa 
kamay ni David.

Ester 8:17 At sa bawa't lalawigan, at sa bawa't bayan, saan man dumating 
ang utos ng hari at pasiya niya, ay nagkaroon ang mga Judio ng 
kasayahan at kagalakan, ng kapistahan at mabuting araw. At marami na 
mula sa mga bayan ng lupain ay naging mga Judio; sapagka't ang takot sa 
mga Judio ay suma kanila.



Job 29:14  Ako'y nagbibihis ng katuwiran, at sinusuutan niya ako: ang aking 
kaganapan ay parang isang balabal at isang diadema.

Mga Kawikaan 13:11 Ang kayamanang tinangkilik sa walang kabuluhan ay 
huhupa: nguni't siyang nagpipisan sa paggawa ay mararagdagan.

Mga Kawikaan 13:22 Ang mabuti ay nagiiwan ng mana sa mga anak ng 
kaniyang mga anak; at ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na 
ukol sa matuwid.

Mga Kawikaan 22:22,23 Huwag kang magnakaw sa dukha, sapagka't siya'y 
dukha, ni pumighati man sa nagdadalamhati sa pintuang-bayan: 23 
Sapagka't ipakikipaglaban ng Panginoon ang kanilang usap, at 
sasamsaman ng buhay yaong nagsisisamsam sa kanila.

Isaias 35:8 At magkakaroon doon ng isang lansangan, at ng isang daan, at 
tatawagin Ang daan ng kabanalan; ang marumi ay hindi daraan doon; 
kundi magiging sa kaniyang bayan: ang mga palalakad na tao, oo, maging 
ang mga mangmang, ay hindi mangaliligaw roon.

Isaias 43:2  Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog 
ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka 
masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo.

Isaias 49:25 Nguni't ganito ang sabi ng Panginoon, Pati ng mga bihag ng 
makapangyarihan ay kukunin, at ang huli ng kakilakilabot ay maliligtas; 
sapagka't ako'y makikipaglaban sa kaniya na nakikipaglaban sa iyo, at 
aking ililigtas ang iyong mga anak.

Isaias 54:17 Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at 
bawa't dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito 
ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katuwiran nila ay sa akin, 
sabi ng Panginoon.

Isaias 59:17,19 At siya'y nagsuot ng katuwiran na wari sapyaw, at ng 
turbante ng kaligtasan sa kaniyang ulo at siya'y nagsuot ng mga bihisan 
ng panghihiganti na pinakadamit, at nagbihis ng sikap na wari balabal. 19 
Sa gayo'y katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kalunuran, 
at ang kaniyang kaluwalhatian ay mula sa sikatan ng araw sapagka't 
siya'y darating na parang bugso ng tubig na pinayaon ng hinga ng 
Panginoon.

Isaias 61:10 Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon, ang aking kaluluwa 
ay magagalak sa aking Dios; sapagka't binihisan niya ako ng mga damit ng
kaligtasan; kaniyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng 
kasintahang lalake na nagpuputong ng putong na bulaklak, at gaya ng 
kasintahang babae na naggagayak ng kaniyang mga hiyas.

Ezekiel 22:30 At ako'y humanap ng lalake sa gitna nila, na makakagawa ng 
bakod, at makatatayo sa sira sa harap ko dahil sa lupain, upang huwag 



kong ipahamak; nguni't wala akong nasumpungan.
Ezekiel 45:8 Sa lupaing ito'y magiging kaniya na pinakaari sa Israel: at hindi 

na pipighatiin pa ng aking mga prinsipe ang aking bayan; kundi ibibigay 
nila ang lupain sa sangbahayan ni Israel ayon sa kanilang mga lipi.

Daniel 4:16 Bayaang ang kaniyang puso na pusong tao ay mapalitan at ang 
puso ng hayop ay mabigay sa kaniya; at mangyaring makapito sa kaniya.

Daniel 7:4  Ang una'y gaya ng leon, at may mga pakpak ng aguila: aking 
minasdan hanggang sa ang mga pakpak niyao'y nahugot, at ito'y nataas 
mula sa lupa, at pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao; at puso 
ng tao ang nabigay sa kaniya.

Zachariah 4:6 Nang magkagayo'y siya'y sumagot at nagsalita sa akin, na 
nagsasabi, Ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel, na sinasabi, Hindi 
sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa 
pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

Mateo 24:22 At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang 
makaliligtas: datapuwa't dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na 
yaon.

Mateo 26:41 Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong 
magsipasok sa tukso: ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapuwa't
mahina ang laman.

Marcos 10:48-52 At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik: 
datapuwa't siya'y lalong sumisigaw, Ikaw na Anak ni David, mahabag ka 
sa akin. 49 At tumigil si Jesus, at sinabi, Tawagin ninyo siya. At tinawag 
nila ang lalaking bulag, na sinasabi sa kaniya, Laksan mo ang iyong loob; 
ikaw ay magtindig, tinatawag ka niya. 50 At siya, pagkatapon ng kaniyang 
balabal, ay nagmadaling tumindig, at lumapit kay Jesus. 51 At sumagot sa 
kaniya si Jesus, at sinabi, Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng
lalaking bulag, Raboni, na tanggapin ang aking paningin. 52 At sinabi sa 
kaniya ni Jesus, Humayo ka ng iyong lakad; pinagaling ka ng iyong 
pananampalataya. At pagdaka'y tinanggap niya ang kaniyang paningin, at 
siya'y sumunod sa kaniya sa daan. (Mateo 20:30-34)

Marcos 16:20 At nagsialis sila, at nagsipangaral sa lahat ng dako, na 
gumagawang kasama nila ang Panginoon, at pinatototohanan ang salita 
sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Siya nawa.

Lucas 14:23 At sinabi ng panginoon sa alipin, Pumaroon ka sa mga daan at 
sa mga bakuran, at pilitin mo silang magsipasok, upang mapuno ang aking
bahay.

Lucas 21:15 Sapagka't bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan, na 
hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga 
kaalit.



Lucas 21:36 Datapuwa't mangagpuyat kayo sa bawa't panahon, na 
mangagsidaing, upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga 
bagay na ito na mangyayari, at upang mangakatayo kayo sa harapan ng 
Anak ng tao.

Juan 17:15 Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi 
ingatan mo sila mula sa masama.

Mga Gawa 11:23 Na, nang siya'y dumating, at makita ang biyaya ng Dios, ay 
nagalak; at kaniyang inaralan ang lahat, na sa kapasiyahan ng puso ay 
magsipanatili sa Panginoon:

Mga Gawa 13:48 At nang marinig ito ng mga Gentil, ay nangagalak sila, at 
niluwalhati ang salita ng Dios: at nagsisampalataya ang lahat ng mga 
itinalaga sa buhay na walang hanggan.

1 Mga Taga-Corinto 10:13  Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi 
yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na 
kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso 
ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis.

1 Mga Taga-Corinto 16:9 Sapagka't sa akin ay nabuksan ang isang pintuang 
malaki at mapapakinabangan, at marami ang mga kaaway.

2 Mga Taga-Corinto 12:9 At siya'y nagsabi sa akin, Ang aking biyaya ay sapat
na sa iyo: sapagka't ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa 
kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa 
aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Cristo.

Mga Taga-Efeso 6:11 Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Dios, upang 
kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo.

Mga Hebreo 1:7,14 At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong 
ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga 
ministro ay ningas ng apoy: 14 Hindi baga silang lahat ay mga espiritung 
tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa 
kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan?

Santiago 4:7 Pasakop nga kayo sa Dios; datapuwa't magsisalangsang kayo 
sa diablo, at tatakas siya sa inyo.

1 Pedro 5:10 At ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kaniyang 
walang hanggang kaluwalhatian kay Cristo, pagkatapos na kayo'y 
makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, 
magpapatibay, at magpapalakas sa inyo.
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