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Efeso  2:2  nga  niini  nanaggawi  kamo  kaniadto  uyon  sa  paagi  niining
kalibutana,  uyon  sa  magbubuot  sa  kagandahan  sa  kahanginan,  sa
espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga tawong masupilon.

Mateo 6:10 Paanhia ang imong gingharian,  pagabuhaton unta ang imong
kabubut-on, dinhi sa yuta maingon sa langit.

Lucas 22:42 nga nag-ingon, “Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kopa gikan
kanako; hinoon, dili ang akong pagbuot maoy matuman kondili ang imo.”

Juan 16:7-9 Ngani suginlan ko kamo sa tinuod, nga maayo alang kaninyo
nga  mopahawa ako,  kay  kon  dili  ako  mopahawa ang  Manlalaban  dili
moanha kaninyo; apan kon mopahawa ako, siya akong ipadala kaninyo. 8
Ug inig-abut na niya, iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala ug
sa pagkamatarung ug sa hukom; 9 mahitungod sa sala, kay sila wala
man mosalig kanako;

2 Timoteo 2:10 Busa ginaantus ko ang tanang butang tungod sa mga pinili,
aron sila  usab  makabaton  sa  kaluwasan  nga diha  kang Cristo  Jesus
inubanan sa himayang dayon.

Roma  15:20,21  nga  ang  ingon  niana  mao  ang  akong  paningkamot  sa
pagwali sa Maayong Balita, dili sa mga dapit diin nailhan na ang ngalan
ni  Cristo,  aron  dili  ako  makatukod  ibabaw  sa  patukoranan  nga
gikapahimutang  na sa  ubang  tawo;  21  hinonoa,  sumala  sa  nahisulat,
Managpakakita ang mga wala gayud kasuginli  mahitungod kaniya,  ug
managpakasabut ang mga wala gayud makadungog mahitungod kaniya.”

Mga Buhat 2:36,37 Busa, ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayud
sa tininuod gayud nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo ug Cristo, ang
Jesus nga inyong gilansang sa krus.” 37 Ug sa ilang pagkadungog niini,
gisakitan  sila  sa  kasingkasing,  ug  kang  Pedro  ug  sa  ubang  mga
apostoles  sila  nangutana  nga  nanag-ingon,  “Mga  igsoon,  unsa  may
among pagabuhaton?”

Hebreo 4:2 Kay kita gikawalihan man usab sa Maayong Balita ingon kanila;
hinoon ang pulong nga ilang nadungog wala magpulos kanila, kay ang
mga nakadungog niini wala man modawat niini uban sa pagtoo.

Jeremias 24:7 Ug hatagan ko sila ug kasingkasing sa pag-ila kanako, nga
ako  mao  si  Jehova:  ug  sila  mahimo  nga  akong  katawohan,  ug  ako
mahimo nga ilang Dios;  kay sila managbalik kanako uban ang bug-os
nilang kasingkasing.

Mga Buhat 16:14 Ug naminaw kanamo ang usa ka babaye nga ginganlan si
Lidia nga taga-lungsod sa Tiatira,  nga namaligyag mga panapton nga
purpora. Siya masimbahon sa Dios, ug ang iyang kasingkasing giablihan



sa Ginoo aron iyang patalinghugan ang gisulti ni Pablo.
Mateo 13:14,15 Ug diha kanila maayo gayud nga pagkatuman ang profesiya

ni Isaias nga nagaingon: ‘Manimati ug manimati kamo apan dili gayud
kamo makasabut,  ug magatutok ug magatutok kamo, apan dili  gayud
kamo makakita. 15 Kay nahabol ang kasingkasing niining mga tawhana,
ug ang ilang mga dalunggan magalisud sa pagpakabati, ug ang ilang mga
mata  ginapiyong  nila,  sa  kahadlok  nga  tingali  unyag  makakita  sila
pinaagi  sa  ilang  mga  mata,  ug  makabati  sila  pinaagi  sa  ilang  mga
dalunggan,  ug  makasabut  sila  pinaagi  sa  ilang  kasingkasing,  ug
managbalik sila kanako aron ayohon ko sila.

Isaias 6:9,10 Ug siya miingon: Lakaw ug sultihi kining katawohan: Kamo
nakadungog  gayud,  apan  wala  makasabut;  ug  nakakita  gayud,  kamo
apan  wala  makasabut.  10  Himoa  nga  motambok  ang  kasingkasing
niining  katawohan,  ug  pabug-aton  mo  ang  ilang  mga  igdulungog,  ug
piyongon mo ang ilang mga mata; tingali unya nga makakita sila uban sa
ilang  mga  mata,  ug  makadungog  uban  sa  ilang  mga  igdulungog,  ug
makasabut  sila  uban  sa  ilang  kasingkasing,  ug  mangakabig,  ug
mamaayo sila.

Marcos  4:11,12  Ug  siya  miingon  kanila,  “Kaninyo  gihatag  ang  tinagoan
mahitungod sa gingharian sa Dios; apan kanila nga anaa sa gawas, ang
tanan  ipaagig  mga  sambingay;  12  aron  nga  sila  sa  pagkatinuod
magatutok apan dili  makakita, ug sa pagkatinuod magapaminaw apan
dili makasabut, basi unyag managpamalik sila pag-usab ug pasayloon.”

Juan  12:39,40  Busa  wala  sila  makatoo,  kay  si  Isaias  miusab  man  sa
pagsulti  nga  nag-ingon,  40  “Iyang  gibutaan  ang  ilang  mga  mata  ug
gipagahi ang ilang kasingkasing, aron dili sila makakita pinaagi sa ilang
mga mata, ni makasabut pinaagi sa ilang kasingkasing, ni managpamalik
kanako aron pagaayohon ko sila.”

Roma 11:7,8 Busa, unsa man? Ang Israel napakyas sa pagkab-ot sa iyang
gipangita.  Ang  mga  pinili  nakakab-ot  hinoon  niini,  apan  ang  uban
gipagahi,  8  ingon  sa  nahisulat:  Sa  Dios  gihatagan  silag  espiritu  sa
kahinanok, ug mga mata nga dili makakita ug mga dalunggan nga dili
makadungog, hangtud niining adlawa karon.”

2 Thesalonica 2:10,11 ug pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong
alang  kanila  nga  pagalaglagon,  tungod  kay  sila  nanagdumili  man  sa
paghigugma sa kamatuoran aron mangaluwas unta sila.

Mateo  13:18-23  “Nan,  patalinghugi  ninyo  ang  sambingay  mahitungod  sa
magpupugas.  19  Sa  diha  nga  ang  usa  ka  tawo  makabati  sa  pulong
mahitungod  sa  gingharian  ug  dili  siya  mosabut  niini,  ang  dautan
motungha ug mosakmit sa gikasabod diha sa iyang kasingkasing; kini
mao ang gikasabod diha sa daplin sa dalan. 20 Ug mahitungod niadtong
gikasabod  diha  sa  kabatoan,  kini  mao  kadtong  magapatalinghug  sa



pulong ug dihadiha iya kining dawaton uban sa kalipay; 21 apan wala
siyay  gamut  diha  sa  iyang  kaugalingon,  hinoon  mopabilin  siyag
makadiyot; ug inig-abut sa kasakitan o pagpanglutos tungod sa pulong,
siya mobiya dayon sa pagtoo. 22 Ug bahin niadtong gikasabod diha sa
kasampinitan, kini mao kadto ang makadungog sa pulong, apan ang mga
kabalaka  dinhi  sa  kalibutan  ug  ang  kalipay  tungod  sa  mga  bahandi
magalumos  sa  pulong,  ug  kini  dili  makapamunga.  23  Ug  bahin  sa
gikasabod  diha  sa  maayong  yuta,  kini  mao  kadtong  makadungog  sa
pulong ug makasabut niini; sa pagkatinuod kini siya magapamunga ug
magapaani, sa usa ka higayon usa ka gatus ka pilo, ug sa lain kan-oman,
ug sa lain katloan.”

2 Corinto 3:15,16 Oo, hangtud niining mga adlawa karon, sa magabasa sila
kang Moises, anaay taptap nga magalimis sa ilang mga hunahuna; 16
apan sa diha nga ang tawo makadangop na sa Ginoo, ang maong taptap
pagakuhaon.

Isaias 30:28 Ug ang iyang gininhawa ingon sa usa ka suba nga nagaawas,
nga makaabut bisan hangtud sa liog, aron sa pag-alig-ig sa mga nasud sa
ayagan sa kalaglagan: ug ang usa ka bokado nga makapasayup igataod
sa mga apapangig sa mga katawohan.

Oseas 11:3-7  Bisan pa niana gitudloan ko si  Ephraim sa paglakaw;  sila
gisapnay ko sa akong mga bukton; apan sila wala makapanghibalo nga
giayo ko sila. 4 Sila gidala ko pinaagi sa mga lubid sa tawo, pinaagi sa
mga bugkos  sa  gugma;  ug kanila  ako ingon sa  nagtangtang  sa yugo
ibabaw sa ilang apapangig;  ug gidulot  ko  ang pagkaon diha sa  ilang
atubangan.  5  Sila  dili  mobalik  ngadto  sa  yuta  sa  Egipto;  apan  ang
Asiriahanon  mahimo  nga  ilang  hari,  tungod  kay  sila  nanagdumili  sa
pagbalik kanako . 6 Ug ang espada mahulog sa ilang mga ciudad, ug
magaut-ut sa ilang mga trangka, ug magalamoy kanila , tungod sa ilang
kaugalingong mga tambag. 7 Ug ang akong katawohan nanlimbasog sa
pagpahilayo gikan kanako: bisan ilang gitawag sila ngadto kaniya nga
atua sa kahitas-an, wala gayud ing bisan kinsa nga magabayaw kaniya.

Mga  Buhat  26:18  aron  sa  pagpabuka  sa  ilang  mga  mata,  aron  sila
managpamali  gikan  sa  kangitngit  ngadto  sa  kahayag  ug  gikan  sa
kagamhanan ni Satanas ngadto sa Dios, aron mapasaylo ang ilang mga
sala  ug  managdawat  sila  sa  ilang  bahin  diha  sa  mga  nangahimong
balaan pinaagi sa pagsalig kanako.‘

2 Timoteo 2:24-26 Ug ang ulipon sa Ginoo kinahanglan dili palaaway kondili
maaghop ngadto sa tanan, andam sa pagtudlo, mainantuson. 25 Uban sa
kalomo kinahanglan iyang pagamaymayan ang mga magasupak kaniya,
kay tingali baya itugot ra sa Dios nga sila managhinulsol ug mahisangko
sa pagpakaila sa kamatuoran,

Gipadayag 3:17-19 Kay ikaw magakanayon, Ako dato, ako mauswagon, ug



walay  nakulang  kanako;  sa  walay  pagpanghibalo  nga  ikaw  alaut,
makalolooy, kabus, buta ug hubo. 18 Busa tambagan ko ikaw nga gikan
kanako magpalit kag bulawan nga inulay sa kalayo, aron madato ka; ug
mga  maputing  bisti  nga  imong  ikasul-ob  aron  dili  magdayag  ang
pagkamakauulaw sa  imong pagkahubo;  ug  tambal  nga ikapadapat  sa
imong  mga  mata  aron  ikaw  makakita.  19  Ako  nagabadlong  ug
nagapanton sa akong mga gihigugma; busa kinahanglan magmadasigon
ka ug maghinulsol.

2 Corinto 7:10 Kay ang diosnon nga kasubo mosangpot sa paghinulsol nga
magaagak ngadto sa kaluwasan ug dili magahambin sa pagbasol, apan
ang kasubo nga kalibutanon mosangpot sa kamatayon.

1 Mga Hari 18:37 Pamation mo ako, Oh Jehova, pamation mo ako, aron nga
kining katawohan mahibalo nga ikaw mao si Jehova nga Dios, ug nga
gipabalik mo pag-usab ang ilang kasingkasing.

2  Corinto  4:4  Sa  ilang  pagkabutang,  ang  mga  hunahuna  sa  mga  dili
magtotoo gibutaan sa dios niining kalibutana, aron sila dili makakita sa
kahayag sa Maayong Balita sa himaya ni Cristo nga mao ang dagway sa
Dios. 

Lucas 8:11-15 Ang kahulogan sa sambingay mao kini: Ang binhi mao ang
pulong  sa  Dios.  12  Ang  diha  sa  daplin  sa  dalan  mao  ang  mga
nakadungog;  apan  unya  motungha  ang  yawa  ug  ang  pulong  iyang
sakmiton gikan sa ilang mga kasing-kasing aron dili sila managpanoo ug
dili maluwas. 13 Ug ang diha sa ibabaw sa bato mao kadto sila nga sa
ilang pagkadungog sa pulong, kini ilang pagadawaton uban sa kalipay;
apan sila walay gamut, sila motoo sa makadiyot, ug unya sa panahon sa
pagsulay  sila  mobiya  sa  pagtoo.  14  Ug  bahin  sa  mga  nahulog  sa
kasampinitan, kini sila mao kadtong makadungog; apan sa magapadayon
sila sa pagpanaw, sila pagalumsan sa mga kabalaka ug sa mga bahandi
ug sa mga kalipayan sa kinabuhi, ug sila dili kahinggan ug bunga. 15 Ug
bahin niadtong diha sa maayong yuta, kini mao kadto sila nga sa ilang
pagka-dungog  sa  pulong  mosagop  niini  diha  sa  maminatud-on  ug
maayong kasingkasing, ug magapamunga uban sa pailub.

Mga Buhat 15:11 Apan kita nagatoo nga kita maluwas pinaagi sa grasya sa
Ginoong Jesus, maingon man usab sila.”

Roma 8:13 kay mamatay kamo kon magkinabuhi kamo uyon sa unod, apan
mabuhi kamo kon pinaagi sa Espiritu inyong patyon ang mga binuhatan
sa lawas.
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