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Lucas 17:5 Nagsiring ha Ginoo an mga apostol, “Dugangi gad an amon 
pagtoo.”

Roma 10:17 Sanglit an pagtoo natikang hin pamati han mensahe, ngan 
an mensahe natikang han pagwali kan Cristo.

Lucas 11:1 Usa ka panahon nag-ampo hi Jesus didto hin usa nga dapit. 
Kahuman na niya, nagsiring ha iya in usa han iya mga tinun-an, 
“Ginoo, tutdoi daw kami hin pag-ampo, sugad gud nga nagtutdo hi 
Juan han iya mga tinun-an.”

1 Timoteo 2:1-4 Sanglit, una ha ngatanan, nag-aaghat ako nga ihalad 
niyo ngadto sa Dyos an mga pangamuyo, mga pag-ampo, ngan mga 
pagpasalamat para han ngatanan nga mga tawo; 2 para han mga 
hadi ngan han ngatanan nga iba nga mga pamunoan, basi mag-ukoy 
kita hin mamingaw ngan malinawon nga kinabuhi, dida ha pag-
alagad han Dyos ha matadong nga pamatasan. 3 Maupay ngan 
nakakalipay ini han Dyos nga aton Magtaralwas, 4 nga naruruyag 
nga matalwas an ngatanan nga mahibaro han kamatuoran.

Lucas 22:31 “Simon, Simon! Pamati! Gintugotan hi Satanas hin 
pagsulay ha iyo ngatanan, sugad han paglaina hin mag-uroma han 
trigo ngan han uhot.

Zacarias 3:1,2 - Judas 1:9 Waray ngani ini buhata bisan han pangulo 
han mga anghel, hi Miguel. Ha iya pakiglantugi han Yawa kon hin-o 
an magdadara han lawas ni Moises, waray magpanamastamas han 
Yawa hi Miguel, kundi nagsirinig la, “Pagsirotan ka unta han Dyos!”

Efeso 6:12 Kay nakikig-away kita diri supak hin mga tawo, kundi supak
han magraot nga espirituhanon nga mga kagamhanan ha kalangitan,
han mga punoan, mga magburuot, nga mga gahom ha kalibutan hini
yana nga salaan nga panahon.

Efeso 6:10,11 Ha kataposan padig-ona an iyo kusog pinaagi hin pakig-
usa han Ginoo ngan pinaagi han iya dako nga gahom. 11 Isul-ot niyo 
an bug-os nga hinganiban nga ihinahatag han Dyos ha iyo, basi 
makaato kamo supak han salaan nga mga limbong han Yawa.

Efeso 6:13-17 Sanglit isul-ot yana an bug-os nga hinganiban han Dyos! 
Ngan ha pag-abot han adlaw han karat-an, makakaato na kamo han 
mga pagsulay han kaaway, ngan katapos niyo pakig-away tubtob ha 



kataposan, iyo gihapon an pagdarag-an. 14 Sanglit pag-andam gud 
kamo: gamita niyo an kamatuoran sugad hin bakos ha iyo hawak; 
isul-ot an pagkamatadong sugad hin salipod han iyo dughan, 15 ngan
an kaandam hin pagpasangyaw han Maupay nga Sumat han kalinaw 
sugad hin mga sandalyas han iyo mga tiil. 16 Dayuday dad-a niyo an 
pagtoo sugad hin iyo taming; pinaagi han taming makakapugong 
kamo han ngatanan nga magpintas nga mga pana nga ipapana ha 
iyo han Yawa. 17 Ngan karawata niyo an katalwasan sugad hin 
helmet, ngan an Pulong han Dyos sugad hin espada nga ihinahatag 
ha iyo han Espiritu.

Hebreo 4:12 Buhi ngan maabtik an pulong han Dyos. Matarutarom pa 
kay hin espada nga paluyo in katadman. Nakakadulot ini ngadto han 
ginkakausaan han kalag ngan han espiritu, ngadto han dapit diin 
nagkakatapo an mga kaluluthan ngan mga katutul-anan. 
Nakakatugkad ini han mga panhunahuna ngan mga tinguha ngan 
pagbati han kasingkasing.

Lucas 4:8 Binmaton hi Jesus, “Nasiring an kasuratan, ‘Singbahon mo 
an Ginoo nga imo Dyos ngan hiya gudla an imo pagsirbehan.’ ”

Efeso 6:18 Buhata niyo ini ngatanan pinaagi hin pag-ampo, ha pangaro 
han tambulig han Dyos. Pag-ampo kamo ha ngatanan nga higayon, 
sumala han pag-aghat han Espiritu. Tungod hini pag-ikmat kamo 
ngan ayaw gud pag-undang; dayuday pag-ampo para han ngatanan 
nga mga tawo han Dyos.

1 Samuel 17:45-47 - David & Goliath
Lucas 10:17-20 Binmalik nga puno hin kalipay an 72 nga kalalaken-an 

ngan nagsiring, “Ginoo, sinmugot ha amon bisan an mga yawa, han 
pagsugoa namon ha imo ngaran!” 18 Ginbaton hira ni Jesus, “Hinkit-
an ko hi Satanas nga nahulog sugad hin kikidlat tikang ha langit. 19 
Pamati! Gintagan ko kamo hin gahom, basi tamakan niyo an mga 
halas ngan mga bungad, ngan an ngatanan nga gahom han kaaway, 
ngan waray bisan ano nga makakadaot ha iyo. 20 Kundi pagkalipay 
kamo, diri tungod nga sinusugot kamo han magraot nga espiritu; 
kundi lugod pagkalipay kamo, kay nahisurat na an iyo mga ngaran 
didto ha langit.”

2 Corinto 10:3-5 Matuod gad nga nag-uukoy kita dinhe ha kalibutan, 
kundi diri kita nakikig-away tungod hin kalibutanon nga mga panuyo.
4 An mga hinganiban nga ginagamit namon hini nga pakig-away diri 
kanan kalibutan, kundi kanan Dyos ngan amon ginagamit hin 



pagbungkag hin mga kota. Ginbubungkag namon an mga buwa nga 
pangatadongan; 5 ginpupukan namon an tagsa nga mapahitas-on 
nga makaurulang nga nakontra han hibaro han Dyos; ginbibihag 
namon an tagsa nga panhunahuna ngan amon ginpapasugot kan 
Cristo.

2 Timoteo 1:7 Kay an Espiritu nga iginhatag ha aton han Dyos diri 
espiritu hin kaawod; lugod, Espiritu hin gahom, gugma, ngan 
pagpugong han kalugaringon.

Mateo 12:28,29 Diri hi Satanas, kundi an Espiritu han Dyos an nahatag 
ha akon hin gahom pagpaguwa han mga yawa. Tigaman ini nga 
inmabot na ha iyo an Ginhadian han Dyos. 29 “Waray makakasulod 
ngadto ha balay hin kusgan nga tawo hin pagkuha han iya mga 
butang, kon diri gaposon anay niya an tawo nga kusgan; ngan amo 
na an pakapanikas niya han balay.

Efeso 1:13 Ngan amo liwat an mahitungod ha iyo: han pakabati niyo 
han matuod nga mensahe, an Maupay nga Sumat nga nagdara ha iyo
han katalwasan, nahimo kamo nga mga tawo han Dyos. Nagtoo 
kamo kan Cristo, ngan ipinatik han Dyos dida ha iyo an iya 
pagkatag-iya ha iyo, pinaagi hin paghatag ha iyo han iya iginsaad 
nga Espiritu Santo.

Buhat 19:6 Ginpandongan hira ni Pablo han iya mga kamot ngan 
kinunsaran hira han Espiritu Santo. Nagyakan hira hin magkalainlain
nga mga pinulongan ngan nagpasangyaw liwat han mensahe han 
Dyos.

Marcos 16:15-18 Nagsiring hiya ha ira, “Kadto kamo ha bug-os nga 
kalibutan ngan igwali niyo an Maupay nga Sumat ha ngatanan nga 
katawhan. 16 Matatalwas an bisan hin-o nga natoo ngan 
kabunyagan; kundi an diri natoo, paghuhukman. 17 Tatagan an mga 
natoo hini nga mga pangilal-an hin gahom: paiiwason nira, ha akon 
ngaran, an mga yawa; magyayakan hira hin iba nga mga pinulongan; 
18 diri hira maaano kon kumapot hira hin mga halas o uminom hin 
makahihilo; ngan magkakaupay an mga magsakit nga dadapatan ha 
ira mga kamot.”

1 Juan 1:9 Kundi kon igkumpisal ta an aton mga sala ngadto sa Dyos, 
pagtutumanon niya an iya saad ngan pagbubuhaton an matadong: 
pasasayloon kita han aton mga sala, ngan lilinisan kita han 
ngatanan ng karat-an.

Salmo 109:17 - Santiago 3:10 Naguwa ha usa la nga baba in mga 



pulong hin pagpasalamat ngan pagpakaraot. Kabugtoan ko, diri ini 
angay mahinabo!

Hukom 16:16 - 2 Pedro 2:7,8 Ginbawi niya ha karat-an hi Lot, usa nga 
matadong nga tawo, nga nagmasulub-on tungod han malaw-ay nga 
ginawian han masinupakon nga mga tawo. 8 Nag-ukoy hi Lot upod 
ha ira, ngan dako an iya gin-antos kon nakita ngan nabati hiya han 
ira magraot nga mga buhat.

Efeso 4:26 Kon masina kamo, ayaw itugot nga an kasina matinikangan 
han imo pakasala; ngan ayaw pagkinasina ha bug-os nga adlaw.

Roma 14:12 Sanglit an kada usa ha aton mahatag hin kasayoran 
ngadto ha Dyos han iya kalugaringon.

1 Juan 2:23 Kay bisan hin-o nga nasalikway han Anak nasalikway man 
han Amay; kundi bisan hin-o nga makarawat han Anak makarawat 
man liwat han Amay.

Juan 14:6 Nagbaton ha iya hi Jesus, “Amo ako an dalan, an 
kamatuoran, ngan an kinabuhi; waray makakakadto han Amay kon 
diri pinaagi ha akon.”

Mateo 11:28-30 “Kadi kamo ha akon, ngatanan kamo nga ginugul-an hin
pagdara han iyo mabug-at nga mga paras-anon, ngan tatagan ta 
kamo hin pahuway. 29 Kuhaa an akon yugo ngan ibutang dida ha 
iyo, ngan pagtuon kamo ha akon kay malumo ako ngan 
mapinaubsanon ha kasingkasing; ngan hiaagian niyo an 
pagpahuway. 30 Kay masayon an yugo nga ihinahatag ko ha iyo, 
ngan magaanay an darad-on nga ipapapas-an ko ha iyo.”

2 Corinto 6:2 Pamatii an siring han Dyos: “Pinamatian ko ikaw ha pag-
abot han igo nga takna pagpakita ha imo hin kalooy, Binuligan ko 
ikaw han pag-abot han adlaw hin pagtalwas ha imo.” Pamati! Amo 
ini an takna hin pagkarawat han kalooy han Dyos, amo yana an 
adlaw han katalwasan!

Roma 10:13 Sumala han siring han Kasuratan, “Matatalwas an bisan 
hin-o nga natawag han ngaran han Ginoo.”

Exodo 20:5 - sin cursed to 3 & 4 generations
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