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Jeremias  1:18  Sapagka't,  narito,  ginawa  kita  sa  araw  na  ito,  na
nakukutaang  bayan,  at  pinakahaliging  bakal,  at  pinaka  kutang
tanso, laban sa buong lupain, laban sa mga hari sa Juda, laban sa
mga prinsipe niyaon, laban sa mga saserdote niyaon, at laban sa
bayan ng lupain.

Ezekiel 3:18 Pagka aking sinabi sa masama, Ikaw ay walang pagsalang
mamamatay; at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man
upang hikayatin ang masama mula sa kaniyang masamang lakad,
upang iligtas  ang kaniyang buhay;  ang gayong masamang tao ay
mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't ang kaniyang dugo ay
aking sisiyasatin sa iyong kamay.

Jeremias 6:27 Iginawa kita ng isang moog at ng kuta sa gitna ng aking
bayan: upang iyong maalaman at masubok ang kanilang lakad.

Levitico  26:19  At  sisirain  ko  ang  kahambugan  ng  inyong
kapangyarihan; at gagawin kong parang bakal ang inyong langit at
parang tanso ang inyong lupa:

Deuteronomio 23:5 Gayon ma'y hindi dininig ng Panginoon mong Dios si
Balaam; kundi pinapaging pagpapala ng Panginoon mong Dios, ang
sumpa sa iyo; sapagka't iniibig ka ng Panginoon mong Dios.

Mga Taga-Roma 12:21 Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus
daigin mo ng mabuti ang masama.

Mga Awit 143:8,10 Iparinig mo sa akin ang iyong kagandahang-loob sa
kinaumagahan; sapagka't sa iyo ako tumitiwala: ipabatid mo sa akin
ang daan na aking dapat lakaran;  sapagka't  itinaas ko ang aking
kaluluwa sa iyo. 10 Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban;
sapagka't  ikaw  ay  aking  Dios:  ang  iyong  Espiritu  ay  mabuti;
patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran.

Mga  Awit  94:12  Mapalad  ang  tao  na  iyong  pinarurusahan,  Oh
Panginoon, at tinuturuan mo sa iyong kautusan.

Mga Kawikaan 27:12 Ang taong mabait ay nakakakita ng kasamaan, at
nagkukubli: nguni't dinadaanan ng musmos, at naghihirap.

Mga Taga-Filipos 2:16 Na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan; upang
may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Cristo,  na hindi ako tumakbo
nang walang kabuluhan ni nagpagal man nang walang kabuluhan.



Isaias 49:4 Nguni't aking sinabi, Ako'y gumawang walang kabuluhan,
aking ginugol  ang aking lakas sa  wala,  at  sa  walang  kabuluhan;
gayon ma'y tunay na ang kahatulan sa akin ay nasa Panginoon, at
ang kagantihan sa akin ay nasa aking Dios.

Mga Awit 76:3 Doo'y binali niya ang mga pana ng busog; at kalasag, at
ang tabak, at ang pagbabaka. (Selah)

Mga Hebreo 13:21 Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting
gawa upang gawin ang kanyang  kalooban,  na  gawin sa  atin  ang
nakalulugod  sa  paningin  niya,  sa  pamamagitan  ni  Jesucristo;  na
mapasa  kaniya  nawa  ang  kaluwalhatian  magpakailan  man.  Siya
nawa.

1 Mga Taga-Corinto 16:15 Ipinamamanhik ko nga sa inyo, mga kapatid
(nalalaman  ninyo  na  ang  sangbahayan  ni  Estefanas  ay  siyang
pangunahing bunga ng Acaya, at nangagsitalaga sa paglilingkod sa
mga banal),

Mga  Taga-Filipos  1:27  Ang  inyo  lamang  pamumuhay  ay  maging
karapatdapat sa evangelio ni Cristo: upang, maging ako ay dumating
at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang
inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y
mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa
evangelio;

1  Mga Taga-Corinto  15:58 Kaya nga,  mga kapatid  kong  minamahal,
kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa
ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan
ang inyong gawa sa Panginoon.

Mga Taga-Colosas 4:12 Binabati  kayo ni Epafras,  na isa sa inyo,  na
lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa
kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at
lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios.

2 Mga Hari  19:34 Sapagka't  aking ipagsasanggalang ang bayang ito
upang iligtas, dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David.

Jeremias 15:20,21 At gagawin kita sa bayang ito na tansong kuta na
sanggalangan;  at  sila'y  magsisilaban  sa  iyo,  nguni't  hindi  sila
magsisipanaig laban sa iyo; sapagka't ako'y sumasaiyo upang iligtas
kita at upang papaging layain kita, sabi ng Panginoon. 21 At ililigtas
kita  sa  kamay  ng  masama,  at  tutubusin  kita  sa  kamay  ng
kakilakilabot.

Mga Awit 55:18 Kaniyang tinubos ang aking kaluluwa sa kapayapaan



mula  sa  pagbabaka  laban  sa  akin:  Sapagka't  sila'y  marami  na
nakikipaglaban sa akin.

Ezekiel 30:24 At aking palalakasin ang mga bisig ng hari sa Babilonia,
at  ilalagay ko ang aking tabak sa kaniyang kamay;  nguni't  aking
babaliin ang mga bisig ni Faraon, at siya'y dadaing sa harap niyaon
ng mga daing ng taong nasugatan ng ikamamatay.

Pahayag 3:18 Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong
dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman: at ng mapuputing damit,
upang  iyong  maisuot,  at  upang  huwag  mahayag  ang  iyong
kahiyahiyang  kahubaran;  at  ng  pangpahid  sa  mata,  na  ipahid  sa
iyong mga mata, upang ikaw ay makakita.

1  Juan  3:17  Datapuwa't  ang  sinomang  mayroong  mga  pag-aari  sa
sanglibutang  ito,  at  nakikita  ang  kaniyang  kapatid  na
nangangailangan,  at  doo'y  ipagkait  ang  kaniyang  awa,  paanong
mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya?

Isaias 50:4 Binigyan ako ng Panginoong Dios ng dila ng nangaturuan,
upang aking maalaman kung paanong aaliwin ng mga salita siyang
nanglulupaypay. Siya'y nagigising tuwing umaga, ginigising niya ang
aking pakinig upang makinig na gaya ng mga natuturuan.

Mga  Awit  18:39  Sapagka't  iyong  binigkisan  ako  ng  kalakasan  sa
pagbabaka: iyong pinasuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa
akin.

2  Samuel  22:40  Sapagka't  ako'y  binigkisan  mo  ng  kalakasan  sa
pagbabaka: Iyong pinasuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa
akin.

Mga Awit 89:43 Oo, iyong ibinaligtad ang talim ng kaniyang tabak, at
hindi mo itinayo siya sa pakikibaka.

Ezekiel 13:6 Sila'y nangakakita ng walang kabuluhan, at sinungaling na
panghuhula, na nagsasabi, Sabi ng Panginoon; at hindi sila sinugo ng
Panginoon;  at  kanilang  pinaasa  ang  mga  tao  na  ang  salita  ay
magiging totoo.

Levitico  26:37  At  mangagkakatisuran  sila  na  parang  nasa  harap ng
tabak, kahit walang humahabol: at hindi kayo makatatayo sa harap
ng inyong mga kaaway.

1 Mga Taga-Corinto 14:8 Sapagka't kung ang pakakak ay tumunog na
walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka?

Job  15:24  Kapanglawan  at  kadalamhatian  ay  tumatakot  sa  kaniya:
nangananaig laban sa kaniya, na gaya ng isang hari  na handa sa



pakikipagbaka;
1 Mga Cronica 12:8 At sa mga Gadita ay nagsihiwalay na nagsilakip

kay  David  sa  katibayan  sa  ilang,  ang  mga  makapangyarihang
lalaking  may  tapang,  na  mga lalaking  bihasa  sa  pakikidigma,  na
makahahawak ng kalasag at sibat; na ang mga mukha nila ay gaya
ng mga mukha ng mga leon, at sila'y maliliksing gaya ng mga usa sa
mga bundok;

1 Mga Cronica 12:33,38 Sa Zabulon, yaong mga makalalabas sa hukbo,
na  makahahanay  sa  pagbabaka  na  may sarisaring  kasangkapang
pangdigma,  ay  limangpung  libo;  at  makapagaayos  sa  hanay  sa
pagbabaka, at hindi nagaalinlangan ang loob. 38 Lahat ng mga ito na
mga  lalaking  mangdidigma  na  makahahanay  sa  pagbabaka,  ay
nagsiparoong may sakdal na puso sa Hebron, upang gawing hari si
David  sa  buong  Israel:  at  ang  lahat  na  nangalabi  sa  Israel  ay
nagkaisang loob din naman upang gawing hari si David.

Lucas  10:19  Narito,  binigyan  ko  kayo  ng  kapamahalaan  na  inyong
yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng
kapangyarihan  ng  kaaway:  at  sa  anomang  paraa'y  hindi  kayo
maaano.

2 Mga Taga-Corinto 7:10 Sapagka't ang kalumbayang mula sa Dios, ay
gumagawa  ng  pagsisisi  sa  ikaliligtas,  na  hindi  ikalulungkot:
datapuwa't ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay.

2  Timoteo  2:25,26  Na  sawaying  may  kaamuan  ang  mga
nagsisisalangsang;  baka  sakaling  sila'y  pagkalooban  ng  Dios  ng
pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan, 26 At sila'y makawala sa silo
ng diablo, na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kalooban.

Nehemias 4:15 At nangyari, nang mabalitaan ng aming mga kaaway na
naalaman namin, at iniuwi sa wala ng Dios ang kanilang payo, na
kami na nagsibalik na lahat sa kuta, bawa't isa'y sa kaniyang gawa.

Mga Awit 73:24 Iyong papatnubayan ako ng iyong payo, at pagkatapos
ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian.
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