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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.”

Genesis 2:7 Niyan kinmuha an Ginoo nga Dyos hin tuna ngan naghimo hiya 
hin tawo; gininhawaan niya an irong han tawo ngan nabuhi an tawo.

Genesis 34:2,3,8 Han paghikit-i kan Dina ni Siquem nga anak ni Hamor nga 
Hibeohanon, nga amo an punoan hito nga tuna, gindara ngan ginlugos 
hiya. 3 Kundi hinusayan hi Siquem kan Dina sanglit hinmigugma hiya ha 
iya ngan gintalinguha niya nga paghigugmaon hiya ni Dina. 8 Nagsiring hi
Hamor kan Jacob, “Nahigugma hi Siquem nga akon anak han imo anak 
nga babaye; tugoti gad an akon anak hin pangasawa ha iya.

Numero 21:4 Binmaya an mga Israelita han Bukid Hor ngan ginsulsog nira 
an dalan tipakadto ha Dagat Akaba, basi magligid hira han katunaan han
Idumea. Kundi dida ha dalan nagnginurutob an mga tawo,

Deuteronomio 4:29 Didto magbibiling kamo han Ginoo nga iyo Dyos; ngan 
hiaagian niyo hiya kon kinasingkasing an iyo pagbiling ha iya.

Mga Maghurukom 16:16 Waray hunong an iya pagpinakiana ha iya adlaw-
adlaw. Inuyaman ngan ginul-an na hi Samson han duro nga iya 
pagsinamok hiunong hini,

1 Samuel 18:1 Nahuman an hiruhimangraw nira Saul ug David. Katapos nar-
uyag hin duro kan David hi Jonatan nga anak nga lalake ni Saul. Ginhig-
ugma hi David ni Jonatan sugad han iya paghigugma ha iya ngahaw.

1 Hadi 1:29 Niyan nagsiring ha iya an hadi, “Nagsasaad ako ha imo pinaagi 
han buhi nga Ginoo nga nagtalwas ha akon tikang han ngatanan ko nga 
mga kakurian,

2 Hadi 4:27 kundi han pag-abot niya kan Eliseo yinmukbo hiya ha 
atubangan niya ngan kinaptan an iya mga tiil. Gin-iitirikwang na hiya ni 
Gihasi, kundi nagsiring hi Eliseo, “Pabay-i la hiya. Diri ka ba nakita nga 
mabidoon hin duro hiya? Ngan waray ako pagsumati hini han Ginoo.”

Job 7:11 Diri! Diri ako makakahilom! Nasisina ngan napupungot gud ako. 
Kinahanglan magyakan ako. 

Job 14:22 An iya la inaabat amo an kamaol-ol han iya kalugaringon nga 
lawas ngan an kaguol han iya kalugaringon nga hunahuna. 



Job 19:1/2 Kay ano nga ginsasakit ako niyo pinaagi hin mga pulong?
Job 27:1/2 Nagsusumpa ako pinaagi han buhi nga Dyos nga Labi 

Kamakagarahum nga nadiri paghatag ha akon hin katadungan ngan 
nagpapaantos han akon kinabuhi— 

Job 30:25 Waray ba ako pagtangis para han mga tawo nga nagkukuri ngan 
magmabidoon para hadton mga nagkikinahanglan? 

Salmo 6:3,4 An bug-os ko nga kinabuhi, lonlon kasakitan. Maiha pa ba, 
Ginoo, an imo ha akon pagtabang? 4 Pakadi, Ginoo, ngan ako talwasa; 
ha imo kalooy, ha kamatayon ako bawia. 

Salmo 7:1,2  Ginoo, akon Dyos, ako nadangop hin panalipod; Talwasa ako 
ngan bawia han mga nagbubukod, 2 bangin sugad hin liyon ako nira dad-
on ha dapit nga waray makakatalwas ha akon, ngan didto ira ako 
paghunothunoton. 

Salmo 17:13 Kadi, O Ginoo, asdangi an akon mga kaaway ngan dag-a hira! 
Talwasa ako tikang han mga magraot pinaagi han imo ispada;

Salmo 23:3 Hin bag-o nga kusog hi ako tinagan, ha matadong nga dalan ako
gin-unhan; pagtuman niya han iya ginsaaran.

Salmo 25:20 Panalipdi ngan talwasa ako; ipahirayo ako hin kapirdehan kay 
naayop ako ha imo hin pagpanalipod.

Salmo 33:19 Ira mga kalag iya tatalwason, tikang han kaoripon han 
kamatayon; ngan iya ini hira pagbubuhion, ha mga panahon nga may-ada
katgutom.

Salmo 34:22 Kanan Ginoo nga mga surugoon han Ginoo manta hira 
tatalwason; diri gudman niya hira sisirotan an naayop ha iya nga 
panalipdan.

Salmo 35:12,13 Binabalos nira hin maraot an maupay ko nga buhat ngan 
nagtuturaw gud ako. 13 Kundi nagbisti ako hin kamabidoon han kasakit 
nira; nag-antos pa ako hin pagpuasa; nag-ampo ako nga dinuko an akon 
ulo,

Salmo 41:4 Siring ko, “Ginoo, ako nakasala, malooy ka ha ak' ngan ako 
tambala.”

Salmo 42:5 Kay ano nga masulob-on man ako? Kay ano nga nasasamok 
ako? Maglalaom ako han Dyos, ngan ha makausa pa pagdadayawon ko 
hiya, akon magtaralwas ngan akon Dyos. (Salmo 42:6,11; 43:5)

Salmo 56:13 kay gintalwas mo ako tikang han kamatayon ngan tikang hin
pagkapirde.  Sanglit  naglalakat  ako ha atubangan  han Dyos,  dida han
kapawa nga nalamrag han mga buhi.

Salmo 69:10 Nagpapaubos ako ha akon ngahaw pinaagi hin pagpuasa, ngan
gintatamay ako han mga tawo. 

Salmo 69:18 Pakadi ha akon ngan talwasa ako; bawia ako tikang han akon 



mga kaaway. 
Salmo 86:13 Hin pagkadako han imo gugma nga waray pagkabalhin, ngan 

an akon kalag ha lubnganan waray mo igbilin.
Salmo 97:10 An aton Ginoo nahigugma gudman hadton mga nagdudumot 

han karat-an; iya mga tawo pinananalipdan, binabawi ha magraot nga 
katawhan.

Salmo 107:9 Mga inuuhaw'ya pinapatunga; mga ginugutom binubusog niya 
pinaagi'n mga kaupayan niya.

Salmo 116:4 Niyan nagtawag ak' ngadto han Ginoo, “Intawon, Ginoo, 
talwasa gad ako!”

Salmo 116:8 An Ginoo amo'n nagtalwas ha akon tikang han kataragman 
han kamatayon; iya ginpahiran mga luha nakon, ngan iya ginpugngan 
nga ak' pagpirdehon.

Salmo 119:28 Hin mga kabidoan ako nadaog, sugad han imo mga saad tagi 
ako hin kusog.

Salmo 120:2 Talwasa ako, O Ginoo, tikang han mga buwaon ngan mga 
maglingo!

Salmo 121:7 Tikang han ngatanan mga kataragman, tatalwason ka han 
Dyos, pananalipdan.

Salmo 124:7 Sugad mga tamsi nga nakabuhi na, tikang hadton bitik 
nagdakop ha ira. Adton bitik amo gud adton naruba, amo ini nga 
nagpakabuhi kita.

Salmo 138:3 Han akon pagtawag imo ginbaton man, im' ak' ginpakusog han
imo kakusgan.

Mga Darahonon 6:32 Kundi waray gud buot an tawo nga nanlilibog. 
Gindadaot la niya ngahaw an iya kalugaringon.

Mga Darahonon 22:25 Bangin ka makatuon han ira mga batasan ngan diri 
ka na makakahimo hin pagbaya hini.

Jeremias 20:13 Pagkanta ngadto han Ginoo! Pagdayawa an Ginoo!
Tinatalwas niya an mga gintatalumpigos tikang ha gahom han magraot 
nga mga tawo. 

Jeremias 31:25 Tatagan ko hin kalaksi ha lawas adton mga ginugul-an, 
ngan patatakasan ko hin pagkaon an ngatanan nga magluya na hin 
gutom.

Ezequiel 13:20,21 Yana amo ini an igyayakan han Ginoo nga Dyos: 
“Napupungot ako han mga butok ha butkon nga ginagamit niyo dida han 
iyo tinguha hin pakakapot hin gahom han kinabuhi ug kamatayon. 
Ririksion ko ini tikang han iyo mga butkon ngan bubuhian ko an mga 
tawo nga iyo hinkakaptan. 21 Gigision ko an iyo mga panyo ngan 
pakakalagiwon ko an akon mga tawo tikang han iyo gahom ngan diri na 



hira magagad ha iyo. Niyan makilala kamo nga ako amo an Ginoo.
Mateo 10:28 Ayaw kamo kahadlok han makakamatay han lawas, kundi diri 

makakamatay han kalag; asay lugod kahadloki niyo an Dyos nga 
makakamatay han kalag ngan han lawas didto ha impyerno.

Mateo 16:26 Ano ba an makukuha han tawo kon maangkon niya an bug-os 
nga kalibutan, kundi kawad-an hiya han iya kinabuhi? Waray gud! Waray 
niya sadang mahatag basi mabawi an iya kinabuhi. (Marcos 8:36,37)

Mateo 22:37 Binmaton hi Jesus, “ ‘Kinahanglan higugmaon mo an Ginoo 
nga imo Dyos ha bug-os mo nga kasingkasing, ha bug-os mo nga kalag, 
ngan ha bug-os mo nga hunahuna.’

Mateo 26:38 ngan nagsiring hiya ha ira, “Tugob hin kabidoan an akon 
kasingkasing nga haros ko ikamatay. Pabilin kamo dinhe ngan 
pagbantay upod ha akon.” (Marcos 14:34)

Marcos 12:30 Kinahanglan higugmaon mo an Ginoo nga imo Dyos ha bug-os
mo nga kasingkasing, ha bug-os mo nga kalag, ha bug-os mo nga kusog.’

Lucas 12:20 Kundi nagsiring ha iya an Dyos, ‘Lurong ka! Kukuhaon na ha 
imo an imo kinabuhi hini gud nga gab-i; niyan, hin-o man in mag-aangkon 
hini ngatanan nga mga butang nga imo gintirok para ha imo 
kalugaringon?’ ”

Lucas 21:19 Pagpadayon kamo hin kamakusog, kay hini nga paagi 
matatalwas an iyo mga kinabuhi.

Juan 12:27 “Mabidoon gud ako yana, ngan ano an akon isisiring? Masiring 
ba ako, ‘Amay ko, palabya anay ha akon ini nga takna’? Diri, kay amo ini 
an hinungdan nga kinmanhi ako, basi karawaton ko ini nga takna hin 
pag-antos.

Mga Buhat 14:22 Ginparig-on nira an mga magtinuohon ngan gindasig nira 
nga magpadayon hira han ira pagtoo. Nagtutdo hira, “Kinahanglan mag-
agi kita hin damo nga mga kakurian hin pagsulod han Ginhadian han 
Dyos.”

Mga Buhat 15:24 Nakabati kami nga may-ada mga tawo tikang han amon 
hugpo, nga kinmada ngan nakasamok ha iyo pinaagi han ira mga 
ginpamulong, bisan kon waray namon hira pagsugoa hin pagbuhat hini.

1 Mga Taga-Corinto 15:45 Kay nasiring an Kasuratan nga an syahan nga 
tawo, hi Adan, kinmarawat hin kinabuhi; kundi an kataposan nga Adan, 
amo hiya an Espiritu nga humaratag hin kinabuhi.

1 Mga Taga-Tesalonica 5:23 An Dyos nga nahatag ha aton hin kamurayaw, 
magsantos unta ha iyo ngan bantayan an iyo bug-os nga pagkatawo—an 
iyo espiritu, kalag, ug lawas, nga mawaray dum-it ngada han pag-abot 
han aton Ginoo Jesu-Cristo.

Mga Hebreo 6:19 Ini nga paglaom amo an angkla han aton kinabuhi. Marig-



on ini ngan kasasarigan, ngan nakakatahos han biray han langitnon nga 
templo, ngadto han labi ka baraan nga sulod han templo.

Mga Hebreo 10:39 Diri kita mga tawo nga matalikod ngan mawawara. 
Lugod, may-ada kita pagtoo, ngan natatalwas kita.

Santiago 1:21 Sanglit bayai niyo an ngatanan nga mahugaw nga pamatasan
ngan maraot nga panggawi. Pasakop han Dyos ngan karawta niyo an 
pulong nga iya igtanom ha iyo mga kasingkasing kay amo ini an 
makakatalwas ha iyo.

Santiago 5:20 hinumdomi niyo ini: an bisan hin-o nga makapabalik hin usa 
nga makasasala tikang han iya maraot nga kinabuhi, magtatalwas han 
kalag han makasasala tikang han kamatayon, ngan pasasayloon in damo
nga mga sala.

1 Pedro 1:9,22 kay kinakarawat niyo an tuyo han iyo pagtoo, nga amo an 
katalwasan han iyo mga kalag.

1 Pedro 1:22 Yana nga ginputli na niyo an iyo kalugaringon pinaagi han iyo 
pagtuman han kamatuoran, ngan nakaangkon na hin tinuod nga 
paghigugma han iyo igkasi mga magtinuohon, maghigugmaay kamo ha 
bug-os niyo nga kasingkasing.

1 Pedro 2:11 Kasangkayan ko, nahangyo ako ha iyo, sugad nga mga 
lumalangyaw ngan mga iginhalin nga bihag la kamo dinhe hini nga 
kalibutan! Ayaw kamo pagpadaog han lawasnon nga mga kaipahon, nga 
dayuday la nakikiaway han kalag.

1 Pedro 4:19 Sanglit an nag-aantos tungod nga kaburot-on ini han Dyos ha 
ira, kinahanglan nga magbuhat hin maupay, magtubyan hin hingpit han 
ira kalugaringon ngadto han ira Magburuhat nga dayuday nagtutuman 
han iya saad.

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.

3 Juan 1:2 Hinigugma ko nga sangkay, igin-aampo ko nga 
magmainuswagon ka unta han ngatanan mo nga mga butang, ngan nga 
magkaada ka maupay nga panlawas—sugad nga sayod ako nga maupay 
an imo espirituhanon nga kinabuhi.
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