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Eziquiel  3:18 -  Santiago  5:19,20 Kabugtoan ko,  kon mahimulag tikang han
kamatuoran in usa ha iyo, ngan may-ada usa nga makapabalik ha iya, 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.

Roma 12:21 Ayaw kamo pagpadaog han maraot; lugod dag-a niyo an maraot
pinaagi han maupay.

Salmo 143:8,10 - Juan 14:26 Ayaw kamo pagpadaog han maraot; lugod dag-a
niyo an maraot pinaagi han maupay.

Salmo 94:12 - Juan 16:13 Kundi kon umabot na an Espiritu han kamatuoran,
igtututdo  kamo  niya  ngadto  han  ngatanan  nga  kamatuoran.  Diri  hiya
maghihimangraw ha iya la kalugaringon, kundi maghihimangraw hiya han
hinbabatian, ngan magsusumat han mga butang nga tiarabot.

Proverbio 27:12 - 1 Corinto 10:13 An ngatanan nga mga pagsulay nga inmabot
ha  iyo,  amo  ngahaw  nga  pagsulay  nga  naabot  ha  mga  tawo.  Kundi
nagtutuman  gud  an  Dyos  han  iya  saad,  ngan  diri  hiya  matugot  nga
pagsulayon  kamo  labaw  han  iyo  gahom  hin  pag-ato;  ha  takna  nga
pagsulayon kamo, tatagan kamo niya hin kusog hin pag-ato, basi matalwas
kamo.

Filipos  2:16 samtang iginhahatag niyo ha ira an mensahe nga nahatag han
kinabuhi. Kon buhaton ini niyo, may-ada niyo katungod hin pagparayaw ha
Adlaw  han  pagbalik  ni  Cristo,  kay  magpapakita  ini  nga  an  akon  mga
pagkinabudlay ug buhat waray makawang.

Isaias 49:4 - Galacia 4:11  Nababaraka ako ha iyo! Mahihimo ba nga mawaray
la kapulsanan an ngatanan nga buhat ko para ha iyo?

Hebreo 13:21 An Dyos han kamurayaw humatag unta ha iyo han ngatanan nga
mag-upay nga mga butang nga iyo ginkikinahanglan, basi makatuman kamo
han iya kaburut-on, ngan pinaagi kan Jesu-Cristo, buhaton unta niya dinhe
ha  aton  an  nakakalipay  ha  iya.  Ngan  ngadto  kan  Cristo  an  himaya  ha
kadayonan! Amen.

1 Corinto 16:15 Maaram na kamo mahitungod kan Estefanas ngan han iya
panimalay;  amo hira an syahan nga nakabig hin ka Cristiano ha Acaya,
ngan  naghalad  hira  han  ira  kalugaringon  ha  pag-alagad  han  mga
magtinuohon. Nahangyo ako ha iyo, kabugtoan ko,

Filipos  1:27 Ngan yana, an importante nga butang amo nga mag-ukoy kamo
hin kinabuhi nga subay han Maupay nga Sumat ni Cristo, basi bisan kon diri
ako makakada nga igkakita ha iyo, hibatian ko nga nagpadayon kamo hin
ka  dig-on  dida  hin  usa  la  nga  panuyo,  ngan  nagkakaurosa  kamo  hin
pagpasangyaw han Maupay nga Sumat.



1  Corinto  15:58  Sanglit,  hinigugma  ko  nga  kabugtoan,  tindog  kamo  nga
makusog  ngan  waray  pagkawaring.  Dayuday  pagmaduroto  kamo ha  iyo
pag-alagad han Ginoo, kay sayod man kamo nga diri gud makakawang an
iyo pagkabudlay ha pag-alagad han Ginoo.

Colosas  4:12 Nangungumosta liwat ha iyo hi Epafras nga usa pa nga kausa
han iyo hugpo, ngan surugoon ni Cristo Jesus.  Dayuday nag-aampo hiya
para ha iyo, ngan nangangamuyo han Dyos nga magmarig-on kamo sugad
hin mga hamtong ngan natataporan nga mga Cristianos dida hin tim-os nga
pagsugot han kaburut-on han Dyos.

Jeremias 15:20 - Roma 8:31 Ano pa man an aton masisiring mahitungod hini
ngatanan? Kon naugop ha aton an Dyos, hin-o pa man in matipa ha aton?

Jeremias 15:21 - Mateo 6:13 Ayaw itugot nga mahingadto kami hin makuri nga
kataragman,  kundi  bawia  kami  ha  Karat-an.’  Kay  imo  an  ginhadian,  an
gahom ngan an himaya ha kadayonan! Amen.

Salmo 55:18 - 1 Juan 4:4 Kundi, mga anak ko, kanan Dyos kamo, ngan gindaog
niyo an diri  matuod nga mga manaragna, kay labaw pa kagamhanan an
Espiritu  nga aada ha iyo  kay han espiritu  nga aada han mga tawo nga
kanan kalibutan.

Eziquiel  30:24 -  Lucas 1:51 Ginpakita niya an kusog han iya butkon,  ngan
ginpasarang niya an mga mapahitas-on ha kasingkasing.

Ginpadayag  3:18  Nagsasagdon  ako  ha  imo  nga  pumalit  ka  ha  akon  hin
bulawan, puraw gud nga bulawan, basi magriko ka. Palit liwat hin busag
nga panapton nga igbabado mo ngan igtatabon han imo makaarawod nga
pagkahubo. Palit liwat hin bulong han imo mga mata basi ka makakita.

1 Juan 3:17 Kon riko in usa ka tawo, ngan kinikita niya an iya bugto nga
nagkikinahanglan, ngan diri mabulig ha iya, uunanhon pakasiring niya nga
may niya gugma han Dyos ha iya kasingkasing?

Isaias  50:4  -  Lucas  21:15  kay  tatagan  ko  kamo  hin  mga  pulong  ngan
kinaadman nga waray han iyo mga kaaway makakabaton o makakariwa
han iyo igyayakan.

Efeso 6:10-12 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. 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.

Salmo 18:39 - 1 Corinto 15:25 Kay kinahanglan maghadi hi Cristo tubtob nga
dag-on  han  Dyos  an  ngatanan  nga  kaaway,  ngan  himoon  hira  nga
taramakan han iya mga tiil.

2 Samuel 22:40 - Colosas 1:11 Magmakusog unta kamo tungod han bug-os nga
kusog nga natikang han iya mahimayaon nga gahom, basi makaantos kamo



han ngatanan nga iyo pag-ilob.
Salmo 89:43 - Efeso 6:13,14 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,

Eziquiel 13:6 - Marcos 13:22 Kay maabot in buwaon nga mga Mesiyas ngan
buwaon nga mga manaragna. Magpapakita hira hin mga tigaman ngan mga
orosahon hin paglimbong, kon mahihimo, bisan pa han mga pinili han Dyos.

1 Corinto 14:8 Ngan kon diri klaro an pagpatunog han trompeta hin pagtawag
han mga sondalo, hin-o man in mag-aandam para han away?

Lucas 10:19 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.

2 Corinto 7:10 Kay an kabido ginagamit han Dyos pagbalhin han kasingkasing
nga nagdadalan ngadto ha katalwasan—ngan waray hito kabasolan! Kundi
nakakamatay an kabido nga kalibutanon.

2 Timoteo 2:25,26 ngan malumo magsaway han iya mga kaaway. Bangin pa
tagan  hira  han  Dyos  hin  higayon  hin  pagbasol  ngan  pakasabot  han
kamatuoran.  26  Ngan  onina,  mahibalik  hira  ha  maupay  nira  nga
panhunahuna, ngan makakalikay hira han bitik  han Yawa nga nagdakop
ngan nag-oripon ha ira.

Nehemias 4:15 - Buhat 5:38 Sanglit sugad hini yana nga hinabo, nasiring ako
ha iyo nga ayaw kamo paghilabot hini nga mga tawo. Pabay-i niyo hira kay
kon kanan tawo la ini nga ira ginlarang ngan ginbuhat, makakawang gud
ini.

Salmo 73:24 -  Santiago 1:5 Kundi kon may-ada ha iyo kulang hin kinaadman,
kinahanglan mag-ampo hiya sa Dyos nga diri gud magkakawang ha iya kay
mahinatagon ngan maluloy-on an Dyos ha ngatanan.

Jeremias 1:18 - as a defenced city, & iron pillar, & brasen walls against evil
Salmo 76:3 - Dyos break weapons & Pakig-away
Jeremias 6:27 - as a tower & fortress 
Levita 26:19 - Dyos break the pride of your power; & make heaven as iron, &

earth as brass: Levita 26:37 - no power to stand in Pakig-away
Deuteronomio 23:5 Dyos turn curse into blessing
2 Hadi 19:34 Dyos defend Job 15:24 ready to Pakig-away
1 Cronica 12:8 fit for Pakig-away;12:33,38 expert in Pakig-away, & keep rank 
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