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Efeso 2:2 Ginsunod ninyo ang malaot nga pagginawi sang mga tawo sang 
kalibutan. Sang una, sakop kamo ni Satanas nga amo ang hari sang mga 
espiritu nga nagagahom diri sa kalibutan. Kag siya man ang espiritu nga 
nagagahom sa mga tawo nga wala nagatuman sa Dios.

Mateo 6:10 Kabay pa nga maghari ka diri sa amon. Kag subong nga ang imo 
kabubut-on ginatuman dira sa langit, kabay pa nga tumanon man diri sa 
kalibutan.

Lucas 22:42 Siling niya, “Amay, kon luyag mo, ilikaw ini nga pag-antos nga 
nagaabot sa akon. Pero indi ang akon luyag ang dapat matuman kundi ang 
imo.”

Juan 16:7-9 Pero sa pagkamatuod, mas maayo para sa inyo nga maghalin ako 
diri, kay kon indi ako maghalin, ang Manugbulig indi mag-abot sa inyo. Pero
kon maghalin ako, ipadala ko siya diri sa inyo. 8 Kag kon mag-abot na siya 
diri sa kalibutan ipakita niya sa mga tawo nga sila mga makasasala kag 
ako amo ang matarong. Kag ipakita man niya nga ang Dios magasentensya 
sa ila. 9 Ipakita niya sa mga tawo nga sila mga makasasala, tungod kay 
wala sila nagtuo sa akon.

2 Timoteo 2:10 Gani ginabatas ko ang tanan para sa mga pinili sang Dios, 
agod maluwas man sila paagi kay Cristo Jesus kag makaangkon sang 
maayo gid nga kabuhi nga wala sing katapusan.

Roma 15:20,21 Handom ko gid nga magwali sa mga lugar nga ang mga tawo 
wala pa makabati sang Maayong Balita parte kay Cristo, tungod kay indi ko
gusto nga magwali sa mga lugar nga nawalihan na sang iban. 21 Pareho 
sang ginasiling sang Kasulatan, “Ang wala pa masugiri parte sa iya 
makakilala, kag ang wala pa makabati parte sa iya makaintiendi."

Binuhatan 2:36,37 Gani dapat gid nga mahibaluan sang tanan nga Israelinhon 
nga ini nga Jesus nga inyo ginlansang sa krus amo ang ginpili sang Dios 
nga mangin Ginoo kag Cristo.” 37 Pagkabati sadto sang mga tawo 
natandog ang ila mga tagipusuon. Gani nagpamangkot sila kay Pedro kag 
sa iya kaupod nga mga apostoles, “Mga utod, ano ang dapat namon 
himuon?”

Hebreo 4:2 Kay nakabati man kita sang Maayong Balita pareho sa ila sang 
una. Pero wala nila napusli ang ila nabatian tungod kay wala sila nagtuo.

Jeremias 24:7 Hatagan ko sila sang handom nga kilalahon nila ako nga amo 
ang Ginoo. Mangin katawhan ko sila, kag ako mangin ila Dios, kay 
magabalik sila sa akon sa bug-os nila nga tagipusuon.

Binuhatan 16:14 Isa sang mga nagapamati sa amon amo si Lydia nga taga-
Tiatira. Negosyante siya sang malahalon nga mga tela nga granate, kag 
nagasimba man sa Dios. Gintandog sang Ginoo ang iya tagipusuon nga 
batunon ang mga ginahambal ni Pablo.



Mateo 13:14,15 Gani natuman sa ila ang ginsiling sang Dios paagi kay Propeta
Isaias, ‘Sige lang kamo pamati, pero indi kamo makaintiendi. Sige lang 
kamo tulok, pero indi kamo makakita. 15 Tungod kay matig-a ang 
tagipusuon sang sini nga mga tawo. Gintakpan nila ang ila mga dulunggan, 
kag ginpiyong nila ang ila mga mata. Kay basi makakita sila kag makabati, 
kag makaintiendi kag magbalik sa akon, kag ayuhon ko sila.’

Isaias 6:9,10 Nagsiling siya, “Lakat kag hambali ang katawhan sang Israel, 
‘Sige lang kamo pamati, pero indi kamo makaintiendi. Sige lang kamo 
tulok, pero indi kamo makakita.’” 10 Dayon nagsiling pa gid siya, “Patig-aha
ang tagipusuon sang sini nga mga tawo. Pabungula sila kag bulaga, kay 
basi makakita sila kag makabati, kag makaintiendi sila kag magbalik sa 
akon, kag mag-ayo sila.”

Marcos 4:11,12 Nagsiling si Jesus sa ila, “Ang mga tinago nga kamatuoran 
parte sa paghari sang Dios ginasugid sa inyo nga maintiendihan ninyo, pero
sa iban, ang tanan nga butang parte sa paghari sang Dios ginasugid sa ila 
paagi sa mga paanggid, 12 agod matuman ang ginasiling sang Kasulatan 
nga, ‘Sige lang ang ila tulok, pero indi sila makakita. Sige lang ang ila 
pamati, pero indi sila makaintiendi. Kay kon makaintiendi sila, 
magahinulsol sila kag patawaron sila sang Dios.’”

Juan 12:39,40 Nagsiling pa gid si Isaias, “Ginbulag sila sang Dios agod indi 
sila makakita, kag gintakpan niya ang ila mga hunahuna agod indi sila 
makaintiendi, kay basi pa kon magbalik sila sa Dios kag ayuhon niya sila.”

Roma 11:7,8 Karon, makasiling kita nga ang mga Israelinhon wala nakabaton 
sang ila ginahandom nga mangin matarong. Ang ginpili lang sang Dios amo 
ang nakabaton sang ila ginahandom, pero ang iban ginpatig-a ang ila ulo. 8 
Amo ini ang ginsiling sang Kasulatan parte sa ila, “Daw sa ginpatulog sila 
sang Dios sing mahamuok, kag hasta subong indi nila maintiendihan ang ila
nakita kag nabatian.”

2 Tesalonica 2:10,11 Kag gamiton niya ang tanan nga klase sang 
pagpangdaya sa mga tawo nga magakalawala. Amo ini ang ila madangatan 
tungod kay indi sila maghigugma sa kamatuoran nga amo ang makaluwas 
sa ila. 11 Gani ginpabay-an na lang sila sang Dios nga patalangon kag 
magpati sang butig,

Mateo 13:18-23 “Gani, pamatii ninyo kag tun-i kon ano ang kahulugan sang 
paanggid parte sa manugsab-og. 19 Ang higad sang dalan nga gintup-an 
sang binhi amo ang mga tawo nga nagapamati sang pulong parte sa 
paghari sang Dios, pero wala sila nakaintiendi. Nag-abot si Satanas kag 
gin-agaw ang pulong sa ila tagipusuon. 20 Ang kabatuhan nga manabaw 
lang ang duta nga gintup-an sang binhi amo ang mga tawo nga nakabati 
sang pulong sang Dios kag ginbaton nila ini gilayon nga may kalipay. 21 
Pero indi hugot sa ila tagipusuon. Gani wala magdugay ang ila pagtuo. Pag-
abot sang pag-antos ukon paghingabot tungod sa pulong sang Dios nga ila 



ginbaton, nagbiya sila sa ila pagtuo. 22 Ang duta nga may mga hilamon nga
tunukon nga gintup-an sang binhi amo ang mga tawo nga nakabati sang 
pulong sang Dios. Ugaling tungod sa mga palaligban sa pangabuhi kag 
paghimulat nga makamanggad nalipatan nila ang pulong sang Dios nga ila 
nabatian kag wala ini namunga sa ila kabuhi. 23 Pero ang maayo nga duta 
nga gintup-an sang binhi amo ang mga tawo nga nagpamati kag 
nakaintiendi sang pulong sang Dios. Gani namunga gid ang pulong sang 
Dios sa ila kabuhi. Ang iban sa ila madamo gid ang bunga, ang iban 
madamo-damo, kag ang iban hustuhan lang.”

2 Corinto 3:15,16 Huo, hasta gani subong kon magbasa sila sang mga ginsulat
ni Moises indi sila makaintiendi, kay may nagatabon sa ila mga hunahuna. 
16 Pero inang nagatabon makuha kon magdangop ang tawo sa Ginoo.

Isaias 30:28 Ang iya ginhawa daw sa baha nga nagalab-ot sa liog. Ginalaglag 
niya ang mga nasyon nga daw ginaayag nga trigo. Pareho sila sa sapat nga 
ginbusalan kag gin-guyod.

Hoseas 11:3-7 Ako ang nag-atipan sa ila; daw pareho lang nga gin-uyatan ko 
sila sa kamot kag gintudluan sa paglakat, pero wala nila ginkilala nga ako 
ang nag-atipan sa ila. 4 Gintuytuyan ko sila nga may pagpalangga pareho 
sang pagpalangga sang isa ka tawo sa iya nga baka. Daw pareho lang nga 
ginkuha ko ang gota sa ila liog kag nagduko sa pagpakaon sa ila. 5 Pero 
tungod nga indi nila gusto nga magbalik sa akon, sigurado nga magabalik 
sila sa Egipto, kag pagadumalahan sila sang Asiria. 6 Salakayon sang mga 
kaaway ang ila mga banwa kag gub-on ang mga trangka sang mga 
puwertahan sini. Gub-on sang ila mga kaaway ang ila mga plano. 7 Sila nga
akon katawhan desidido nga magpalayo sa akon. Gani bisan magpanawag 
pa sila sing tingob sa akon indi ko sila pagluwason.

Binuhatan 26:18 sa pagpamuklat sang ila mga mata agod magliso sila halin sa
kadudulman pakadto sa kasanag, kag halin sa gahom ni Satanas pakadto 
sa Dios. Kag paagi sa ila pagtuo sa akon, patawaron sila sa ila mga sala, 
kag makaupod na sila sa mga ginpain sang Dios nga mangin iya.’

2 Timoteo 2:24-26 Indi dapat magpangaway ang alagad sang Ginoo, kundi 
dapat mabuot siya sa tanan, maayo magtudlo, kag wala nagadumot. 25 
Kinahanglan malulo siya sa pagtudlo sa mga nagakontra sa iya, kay basi pa
lang sa sina nga paagi hatagan sila sang Dios sing kahigayunan nga 
maghinulsol agod mahibaluan nila ang kamatuoran. 26 Kag masanagan ang
ila mga hunahuna kag makapalagyo sila sa siod ni Satanas nga nagbihag 
sa ila agod magsunod sa iya gusto.

Pahayag 3:17-19 Nagasiling kamo nga manggaranon kamo, nga ginpakamaayo
kamo kag wala na sing kulang sa inyo. Pero wala kamo kahibalo nga 
makaluluoy gid kamo, tungod kay pobre kamo sa pagtuo, bulag sa 
kamatuoran, kag hublas sa panulok sang Dios. 18 Gani nagalaygay ako sa 
inyo nga magbakal kamo sa akon sang bulawan nga ginpaagi sa kalayo nga



amo ang matuod nga pagtuo, agod mangin manggaranon kamo. Magbakal 
man kamo sa akon sang puti nga bayo agod matabunan ninyo ang inyo 
makahuluya nga pagkahublas. Kag magbakal man kamo sa akon sang 
bulong nga inughaplas sa inyo mata agod makakita kamo sang 
kamatuoran. 19 Ang tanan nga akon ginapalangga ginasaway ko kag 
ginadisiplina. Gani maghinulsol kamo kag kay-uhon gid ninyo ang inyo 
batasan.

2 Corinto 7:10 Kay ang kasubo nga suno sa kabubut-on sang Dios nagadala sa
tawo sa paghinulsol, kag ina nagaresulta sing kaluwasan nga indi dapat 
hinulsulan. Pero ang kasubo sang mga tawo nga wala nagakilala sa Dios 
nagadala sa ila sa kamatayon.

1 Hari 18:37 Sabta ako, Ginoo, agod mahibaluan sang sini nga mga tawo nga 
ikaw Ginoo ang Dios, kag ginapabalik mo sila sa imo.”

2 Corinto 4:4 Indi sila magtuo sa Maayong Balita tungod nga ang ila mga 
hunahuna gindulman ni Satanas nga amo ang nagapakadios sa sining 
kalibutan. Ginbulag niya sila agod indi sila masanagan sang Maayong Balita
parte sa gahom ni Cristo nga amo gid ang kaangay sang Dios.

Lucas 8:11-15 Dayon ginsaysay ni Jesus ang kahulugan sang paanggid. 
Nagsiling siya, “Ang binhi amo ang pulong sang Dios. 12 Ang higad sang 
dalan nga gintup-an sang binhi amo ang mga tawo nga nakabati sang 
pulong sang Dios, pero nag-abot si Satanas kag ginkuha niya ang pulong sa
ila mga tagipusuon, agod indi sila magtuo kag maluwas. 13 Ang kabatuhan 
nga gintup-an sang binhi amo ang mga tawo nga nakabati man sang pulong
sang Dios kag ginbaton nila nga may kalipay, pero indi hugot sa ila mga 
tagipusuon. Gani wala magdugay ang ila pagtuo, kay sang pag-abot sang 
mga pagtilaw nagtalikod sila dayon. 14 Ang duta nga may mga tunukon nga
hilamon nga gintup-an sang binhi amo ang mga tawo nga nakabati sang 
pulong sang Dios, pero nadaog sila sang ila mga palaligban, mga manggad, 
kag mga kalipayan sa sini nga kalibutan, gani wala sila nagpamunga. 15 
Pero ang maayo nga duta nga gintup-an sang binhi amo ang mga tawo nga 
nagpamati sang pulong sang Dios, kag ginatipigan nila ini sa ila maayo kag 
sinsero nga mga tagipusuon kag nagatinguha sila sa pagtuman sini hasta 
nga nagpamunga ini sa ila kabuhi.”

Binuhatan 15:11 Nagatuo kita nga maluwas kita paagi sa bugay ni Ginoong 
Jesu-Cristo, kag amo man ini sa mga indi Judio.”

Roma 8:13 Kay kon magkabuhi kamo suno sa inyo tawhanon nga kinaugali, 
mapatay kamo. Pero kon paagi sa Espiritu Santo isikway ninyo ang malain 
nga mga buhat sang inyo lawas, magakabuhi kamo.
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