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Genesis 20:6 Binmaton an Dyos dida han inop, “Oo, maaram ako nga 
ginbuhat mo ini hin murayaw nga konsensya, sanglit waray ko ikaw 
tugoti hin pakasala kontra ha akon ngan waray ko itugot nga 
makighilawas ka ha iya.

Exodo 35:21,26 ngan an tagsatagsa nga naruyag hin paghalad nagdara hin 
halad ngadto han Ginoo para hin paghimo han Tulda han Ginoo. Gindara 
nira an ngatanan nga ginkikinahanglan para hin pagsingba ngan para hin
paghimo han padianon nga mga biste. 26 Naghimo liwat hira hin tingkal 
nga barahibo hin kanding.

Numero 10:35 Ha kada paglalakat han Kahon han Ginsaaran, nasiring hi 
Moises, “Bangon, O Ginoo, pagburublaga an imo mga kaaway ngan 
taboga adton mga napupungot ha imo!”

Deuteronomio 2:25 Tikang yana nga adlaw tatalinguhaon ko nga an mga 
tawo ha ngatanan nga dapit mahadlok ha iyo. Mangungurog hin kahadlok
an ngatanan kon hinabihan an iyo ngaran.’

Deuteronomio 9:3 Kundi yana hikikit-an niyo nga mag-uuna ha iyo an Ginoo 
nga iyo Dyos sugad hin naglalahinggab nga kalayo. Pamamatayon hira 
niya samtang nasulong kamo, basi paiwason hira niyo ngan puohon 
dayon sumala han iya iginsaad.

Josue 2:9 ngan ginsiring niya hira, “Maaram ako nga iginhatag ha iyo han 
Ginoo ini nga tuna. An ngatanan dinhe nahahadlok ha iyo.

1 Samuel 17:48,50 Dinmasmag hi Goliat kan David, ngan dinmalagan dayon 
hi David hin pagtapo ha iya. 50 Sanglit, bisan waray usa nga espada, 
ginpirde ngan ginpatay ni David hi Goliat pinaagi la hin usa nga labyog 
ngan hin usa nga bato!

Ester 8:17 Didto han tagsa nga syudad ug lalawigan, bisan diin pagbasaha 
an kanan hadi pasangyaw, nagsaurog an mga Judiyo hin pyesta pinaagi 
hin pangaon ug kalipay. Ha kamatuoran, damo nga mga tawo in nahimo 
nga mga Judiyo kay nahadlok na man hira han mga Judiyo.

Job 29:14 Dayuday matadong ngan maupay an akon panggawi.
Mga Darahonon 13:11 Kon masayon an pakaangkon mo han imo manggad, 

madali man ini nimo mawara. Kon ginbalhasan mo an imo pagpatigayon, 
darudamo an imo maaangkon.

Mga Darahonon 13:22 An tawo nga maupay may manggad nga ibibilin han 
iya kaapohan, kundi an kanan makasasala manggad mahingangadto han 
mga magtadong.



Mga Darahonon 22:22,23 Ayaw singabot han mga kablas tungod la nga 
makakahimo ka hini; ayaw pahimulosi adton mga makalolooy didto ha 
hukmanan. 23 An Ginoo an makikiglantugi para ha ira han ira 
kalipongan, ngan pagtatarhogon niya an bisan hin-o nga nagtatarhog han
ira kinabuhi.

Isaias 35:8 Magkakamay-ada didto hiluag nga dalan nga tinatawag “An 
Dalan han Pagkabaraan.” Waray gud makasasala nga maglalakat dida 
hito nga dalan; waray mga lurong nga magpapasimang hadton mga naagi
hini nga dalan.

Isaias 43:2 Kon maglatas ka hin higlarom nga katubigan, maupod ako ha 
imo; diri ka malulumos han imo mga kakurian. Kon umagi ka hin kalayo, 
diri ka masusunog; diri makakadaot ha imo an naabot nga magkuri nga 
mga pagsulay. 

Isaias 49:25 Nabaton an Ginoo, “Amo gud ito an mahinanabo. Kukuhaon an 
mga priso han sondalo, ngan aagawon an gintikas han mabangis nga 
tawo. Pakikiawayan ko an bisan hin-o nga makikiaway ha iyo, ngan 
tatalwason ko an iyo mga anak. 

Isaias 54:17 Kundi waray hinganiban nga makakadaot ha imo; 
makakabaton ka han ngatanan nga nagsusumbong ha imo, Pananalipdan
ko an akon mga surugoon, ngan ihahatag ko ha ira an pagdarag-an.” 

Isaias 59:17,19 Igsusul-ot niya an pagkamatadong sugad hin bado nga 
hinganiban ngan an nagtatalwas nga gahom sugad hin helmet. Igbabado 
niya an makusog nga tinguha hin pagtadong han mga butang, ngan hin 
pagkastigo ngan pagbulos han mga sayop nga gin-aantos han mga tawo. 
19 Mahahadlok ha iya ngan han iya dako nga gahom an ngatanan tikang 
ha sinirangan ngadto ha katundan. Maabot hiya sugad hin nabuklos nga 
salog, sugad hin makusog nga hangin.

Isaias 61:10 Nagrayhak an Jerusalem tungod han ginbuhat han Ginoo. 
Sugad hiya hin karaslon nga babaye nga ginbadoan para han iya 
pagkasal. Ginbadoan hiya han Dyos hin katalwasan ngan pagdarag-an! 

Ezequiel 22:30 Namiling ako hin tawo nga makakagtindog hin pader, nga 
makakatukdaw dida han mga dapit diin narumpag an mga pader, ngan 
makakapanalipod han tuna kon pag-iburungkagon na ini han akon 
kapungot, kundi waray gud ako makaagi.

Ezequiel 45:8 Magigin bahin ini nga dapit han nangungulo nga prinsipe nga 
iya pagtatag-iyahon didto han tuna han Israel, basi diri na hiya maglupog
han mga tawo, kundi ipapaangkon niya han mga tribo han Israel an iba 
nga bahin han nasod.

Daniel 4:16 Sulod hin pito ka tuig mawawaray hiya panhunahuna hin tawo, 
kundi panhunahuna hin usa nga mananap.



Daniel 7:4 An syahan sugad hin liyon pagkit-on, kundi may-ada mga pako 
nga sugad hin kanan agila. Nakita ko nga napunggot an mga pako hini. 
Gin-alsa an mananap ngan ginpatukdaw sugad hin tawo. Niyan gintagan 
ini hin hunahuna hin tawo.

Zacarias 4:6 Ginsiring ako han anghel nga ihatag ko kan Sorobabel ini nga 
mensahe tikang han Ginoo: “Magmamalinamposon ka diri pinaagi han 
kusog hin kasondalohan o pinaagi han imo kalugaringon nga kusog, 
kundi pinaagi han akon espiritu.

Mateo 24:22 Kundi ginpahalipot na han Dyos an kamaiha hini nga mga 
adlaw; kay kon waray pa, waray kunta mabubuhi. Ginpahalipot ini 
tungod han iya mga pinili.

Mateo 26:41 Pagbantay ngan pag-ampo kamo, basi diri kamo mahulog 
ngadto hin kasulay. Andam an espritu, kundi maluya an lawas.”

Marcos 10:48-52 Ginsaway hiya hin damo nga mga tawo ngan ginpahilom 
hiya. Kundi dinmugang lugod hiya hin paggoliat, “Anak ni David, kalooyi 
gad ako!” 49 Inmukoy hi Jesus ngan iginpatawag hiya. Sanglit gintawag 
nira an buta. “Paglipay!” nagsiring hira. “Buhat, ginpapakadto ka niya.” 
50 Ilinabog niya an iya kurugpos, binmuhat hin tigda, ngan kinmadto kan 
Jesus. 51 “Ano an karuyag mo nga buhaton ko ha imo?” nagpakiana hi 
Jesus ha iya. Binmaton an buta, “Magturutdo, karuyag ko nga makakita 
na liwat ako.” 52 Ginsiring hiya ni Jesus, “Lakat na, an imo pagtoo amo 
an nakaupay ha imo.” Dida ngahaw nakakita hiya dayon ngan nagsunod 
hiya kan Jesus. (Mateo 20:30-34)

Marcos 16:20 Nagkalakat an mga tinun-an ngan nagwali ha ngatanan nga 
dapit. An Ginoo kaupod nira dida ha ira mga buhat ngan an ira iginwali 
ginpadig-on pinaagi han mga milagro nga ira ginbuhat.

Lucas 14:23 Sanglit nagsiring an agaron ha iya surugoon, ‘Kadto na ha 
kadalanan ngan mga aragian ha gawas han bungto, ngan pakanhia gud 
an mga tawo, basi mapuno an akon balay.

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

Lucas 21:36 Pagbantay ngan dayuday pag-ampo kamo nga maangkon niyo 
an kusog hin pagilob hini ngatanan nga mga butang nga mahinanabo, 
ngan pagtindog ha atubangan han Anak han Tawo.”

Juan 17:15 Diri ako nahangyo nga kuhaon mo hira ha kalibutan, kundi nga 
panalipdan mo hira han Yawa.

Mga Buhat 11:23 Han pag-abot niya didto ngan han pakakita niya nga 
ginpakaupay han Dyos an mga tawo, nalipay hiya ngan gin-aghat niya 
hira ngatanan nga magmatinumanon ngan magmatinuohon hira han 



Ginoo ha bug-os nira nga mga kasingkasing.
Mga Buhat 13:48 Nalipay an mga Hentil han pakabati nira hini, ngan 

gindayaw nira an mensahe han Ginoo, ngan adton mga ginpili para han 
dayon nga kinabuhi nahimo nga mga magtinuohon.

1 Mga Taga-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.

1 Mga Taga-Corinto 16:9 May-ada didi tinuod nga higayon para hin dagko 
ngan angay nga buruhaton, bisan kon damo in mga nariwa.

2 Mga Taga-Corinto 12:9 Kundi nagbaton hiya, “An akon grasya amo la an 
imo kinahanglan; kay labi nga makusog an akon gahom kon maluya ka.” 
Sanglit malipayon gud ako hin pagparayaw han akon mga pagkamaluya, 
basi abaton ko an panalipod han gahom ni Cristo ha akon.

Mga Taga-Efeso 6:11 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.

Mga Hebreo 1:7,14 Amo ini an ginsiring han Dyos hiunong han mga anghel: 
“Ginhihimo han Dyos sugad hin mga hangin an iya mga anghel, ngan 
sugad hin mga laga hin kalayo an iya mga surugoon.” 14 Sanglit ano man
ngay-an an mga anghel? Mga espiritu hira ngatanan nga nag-aalagad han
Dyos, ngan ginpadara niya hin pagbulig hadton mga makarawat han 
katalwasan.

Santiago 4:7 Sanglit, pagsugot kamo han Dyos. Atohi niyo an Yawa ngan 
mapahirayo hiya ha iyo.

1 Pedro 5:10 Kundi katapos niyo pag-antos hin halipot nga panahon, 
paghihingpiton kamo niya, an Dyos han ngatanan nga grasya, nga 
natawag ha iyo basi makaangbit kamo han iya waray kataposan nga 
himaya, upod kan Cristo, ngan mahatag ha iyo hin pagkamarig-on, kusog,
ngan diri mababantad nga patukoranan.
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