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Taga-Efeso 2:2 Sinurotyo idi ti dakes a panagbiag daytoy a lubong. 
Pinaiturayankayo iti naespirituan a pannakabalin ti tangatang, ti espiritu 
a mangituray ita kadagiti tattao a saan nga agtulnog iti Dios.

Mateo 6:10 Umay koma ti Pagariam; Matungpal koma ti pagayatam ditoy 
daga a kas sadi langit.

Lucas 22:42 “Ama,” kinunana, “no pagayatam, yadayom kaniak daytoy a 
kopa ti panagsagaba. Ngem saan a ti pagayatak ti maaramid, no di ket ti
pagayatam.”

Juan 16:7-9 Ngem ibagak ti pudno kadakayo: Pagimbaganyo met laeng no 
pumanawak, ta no diak pumanaw, dinto umay kadakayo ti 
Mammagbaga. Ngem no pumanawak, ibaonkonto kadakayo. 8 Ket inton 
umay, paneknekannanto kadagiti tattao ti lubong nga agbiddutda 
maipapan iti basol, maipapan iti kinapudno, ken maipapan iti 
panangukom ti Dios iti lubong. 9 Nagbiddutda maipapan iti basol, 
agsipud ta saanda a mamati kaniak.

2 Timoteo 2:10 Isut' gapuna nga ibturak ti amin gapu kadagiti napili a 
tattao ti Dios tapno awatendanto met ti pannakaisalakan nga adda ken 
ni Cristo Jesus, agraman ti agnanayon a gloria.

Taga-Roma 15:20,21 Panggepko nga ikasaba ti Naimbag a Damag kadagiti 
lugar a saan pay a nakangngeg iti maipapan ken ni Cristo, tapno saanak 
a mangbangon iti rabaw ti fondasion nga insaad ti sabali. 21Kas kuna ti 
Nasantoan a Surat, “Makakitanto dagiti saan pay a nakadamag 
maipapan kenkuana, Ket makaawatto dagiti saan pay a nakangngeg.”

Dagiti Aramid 2:36,37 “Ammoen ngarud ti amin a tattao iti Israel nga awan 
duadua a daytoy Jesus nga inlansayo iti krus ket pinagbalin ti Dios nga 
Apo ken Cristo!” 37 Kasta unay ti pannakariribuk dagiti tattao idi 
mangngegda daytoy. Kinunada ken ni Pedro ken kadagiti apostoles, 
“Ania ngarud ti aramidenmi, kakabsat?”

Hebreo 4:2 Ta nangngegtayo met ti Naimbag a Damag a kas kadakuada. 
Wen, nangngegda ti mensahe ngem awan imbag nga intedna kadakuada 
agsipud ta dida namati iti nangngegda.

Jeremias 24:7 Riingekto ti riknada nga agtarigagay a mangammo a siak ni 
Yahweh. Agbalindanto a tattaok ket siakto ti Diosda agsipud ta 
agsublidanto kaniak iti amin a pusoda.

Dagiti Aramid 16:14 Mairaman kadagiti nagdengngeg kadakami ti maysa 
nga aglaklako iti nangingina a lupot. Lydia ti naganna ken taga-Tiatira 



ken agdaydayaw iti Dios; linuktan ti Apo ti panunotna ket naawatanna 
dagiti ibagbaga ni Pablo.

Mateo 13:14,15 Iti kasta, matungpal ti padto ni Isaias maipapan 
kadakuada: ‘Dengngegkayto la a dengngeg ngem dikay makaawat; 
Kitakayto la a kita ngem dikay makailasin. 15 Agsipud ta natangken ti 
ulo dagitoy a tattao, Sinullatanda dagiti lapayagda, Ken inkidemda dagiti
matada, Amangan no makakita ken makangngegda, ket makaawatda, 
Ken amangan no agsublida kaniak, kuna ti Dios, Ket paimbagek ida.’

Isaias 6:9,10 Kinunana, “Inka ibaga daytoy a mensahe kadagiti tattao: 
‘Uray no ipasnekyo ti dumngeg, diyo maawatan. Uray ipasnekyo ti 
kumita, diyo ammo ti mapaspasamak.’” 10 Ket kinunana kaniak, 
“Pagkunengem ti panunot dagitoy a tattao, pagtulengem ken 
pagbulsekem ida tapno dida makakita wenno makangngeg wenno 
makaawat. Ta no saanmo nga aramiden, amangan no agsublida kaniak 
ket maimbaganda.”

Marcos 4:11,12 Kinuna ni Jesus, “Naipakaammo kadakayo ti palimed 
maipapan iti Pagarian ti Dios, ngem kadagiti sabsabali, maisuro amin a 
banag babaen kadagiti pangngarig. 12 Iti kasta, ‘Uray no kitkitaenda, 
dida mailasin, Uray no dengdenggenda, dida maawatan. No mailasin ken 
maawatanda Amangan no agsublida iti Dios ket pakawanennanto ida.’”

Juan 12:39,40 Gapu iti daytoy, saanda a nabalinan ti namati. Ta kinuna pay 
ni Isaias: 40 “Pinagbulsek ti Dios ida, kinullaapanna dagiti isipda, tapno 
saanda a makakita, ken saanda a makaawat, ket saanda nga agsubli 
kaniak, kuna ti Dios, tapno paimbagek ida.”

Taga-Roma 11:7,8 Ania ngarud? Saan a nasarakan dagiti Israelita ti 
sapsapulenda. Ti bassit a grupo a pinili ti Dios ti nakasarak. Saan nga 
inkaskaso ti dadduma ti ayab ti Dios. 8 Kas kuna ti Nasantoan a Surat, 
“Pinatangken ti Dios ti puso ken isipda. Agpapan ita, saanda a makakita 
wenno makangngeg.”

2 Taga-Tesalonica 2:10,11 Aramatennanto ti amin a kita ti dakes a 
pangallilaw kadagiti mapukaw. Mapukawdanto ta dida inawat ken 
impatpateg ti kinapudno a makaisalakan koma kadakuada. 11 Daytoy ti 
gapuna a ti Dios ibaonna ti pannakabalin ti biddut nga agtrabaho 
kadakuada tapno patienda ti ulbod.

Mateo 13:18-23 “Denggenyo ngarud ti kaipapanan ti pangngarig maipapan 
iti agmulmula: 19 “Dagiti dumngeg iti sao maipapan iti Pagarian ngem 
dida maawatan, mayarigda iti bukel a nagdisso iti igid ti dalan. Umay ti 
Managdakdakes ket rabsutenna ti naimula kadakuada. 20 Ti bukel a 
nagdisso iti kabatoan iladawanna dagiti tattao a siraragsak nga umawat 



iti mensahe apaman a mangngegda. 21 Ngem saan nga umuneg ti sao 
kadakuada ket saanda nga agbayag. Isut' gapuna a maupayda a dagus 
no dumteng ti rigrigat ken pannakaidadanes gapu iti sao. 22 Ti bukel a 
nagdisso iti kasisiitan iladawanna dagiti nakangngeg iti sao. Gapu 
kadagiti pakaringgoran iti daytoy a biag ken ti panagagum iti 
kinabaknang, lineppesda ti sao ket dida agbunga. 23 Ti bukel a naimula 
iti nadam-eg a daga iladawanna dagiti dumngeg ken makaawat iti sao 
ket agbungada; adda makaibunga iti sangagasut, adda makainnem a 
pulo ket adda pay makatallopulo.”

2 Taga-Corinto 3:15,16 Uray kadagitoy nga aldaw, tunggal basaenda ti 
Linteg ni Moises, naabbongan pay laeng ti panunotda. 16 Ngem maikkat 
ti abbong, kas kuna ti Nasantoan a Surat, “Naikkat ti abbong ni Moises 
idi sumango iti Apo.”

Isaias 30:28 Paunaenna ti angin a kasla layus a mangyanud iti amin. 
Lapunosenna dagiti nasion agingga a madadaelda ket gibusanna dagiti 
dakes a panggepda.

Oseas 11:3-7 Siak ti nangisuro iti Israel a magna; inub-ubbak dagiti tattaok 
kadagiti takkiagko. Ngem dida bigbigen a siak ti nangtaripato 
kadakuada. 4 Indalanko ida babaen iti panangipateg ken panagayat. 
Inubbak ida nga inyasideg iti pingpingko. Nagrukobak a mangpakan 
kadakuada. 5 “Dida kayat ti agsubli kaniak, isu a masapul nga agsublida 
iti Egipto ket iturayanto ida ti Asiria. 6 Addanto gubat nga agdakiwas 
kadagiti siudadda, ket marpuogto dagiti sarikedkedda. Madadaelto dagiti
tattaok gapu ta sinurotda ti ammoda a nasayaat. 7 Ipapilitda ti 
panangtallikudda kaniak. Umasugdanto gapu iti sangol nga awitda, 
ngem awanto ti makaisalakan kadakuada.

Dagiti Aramid 26:18 Lukatamto dagiti matada, ket manipud iti sipnget, 
iturongmonto ida iti lawag. Manipud iti pannakabalin ni Satanas, 
iturongmo ida iti pannakabalin ti Dios tapno babaen iti pammatida 
kaniak, mapakawanto dagiti basbasolda ket maibilangdanto kadagiti 
tattao ti Dios.’”

2 Timoteo 2:24-26 Masapul a saan a makiringringgor ti adipen ti Apo. 
Masapul a naasi iti amin a tattao, nalaing ken naanus a maestro; 25 
nasingpet ken naannad a mangpatigmaan kadagiti kabusorna, bareng no
ikkanto ida ti Dios iti gundaway nga agbabawi ket maammoanda ti 
pudno. 26 Iti kasta, agsublida iti nasayaat a panunotda ket makaruk-
atda iti palab-og ti Diablo a nangtiliw kadakuada tapno aramidenda ti 
pagayatanna.

Paltiing 3:17-19 “Kunam a nabaknang ken narang-ayka ket adda amin a 



masapulmo. Ngem dimo ammo a daksanggasat ken kakaasika. 
Napanglawka. Lamolamoka. Bulsekka. 18 Ngarud, ibalakadko kenka a 
gumatangka kaniak iti balitok a nagugoran iti apuy tapno bumaknangka. 
Gumatangka met iti puraw a pagan-anay a pagkawesmo tapno saan a 
makita ti nakababain a kinalamolamom. Gumatangka pay iti agas ta 
matam tapno makakitaka. 19 Babalawek ken dusaek ti amin nga ay-
ayatek. Agregtaka ngarud ket agbabawika kadagiti basbasolmo.

2 Taga-Corinto 7:10 Ta ti ladingit a mayannurot iti Dios yegna ti 
panagbabawi nga agturong iti pannakaisalakan—ket saan a 
pagbabawyan dayta! Ngem ti nainlubongan a ladingit yegna ti patay.

1 Ar-ari 18:37 Sungbatannak, O Apo, sungbatannak tapno maammoan 
dagitoy a tattao a sika, Apo, ti Dios a mangisubli kadakuada kenka.”

2 Taga-Corinto 4:4 Saanda a mamati, ta ti isipda kinullaapan ni Satanas a 
mangituray iti daytoy a lubong, ket dida makita ti silaw nga aggapu iti 
Naimbag a Damag maipapan iti dayag ni Cristo a ladawan ti Dios.

Lucas 8:11-15 “Daytoy ti kaipapanan ti pangngarig: Ti bukel isu ti sao ti 
Dios. 12 Dagiti nagdisso iti igid ti dalan, iladawanda dagiti tattao a 
dumngeg. Ngem umay ti Diablo ket ikkatenna ti mensahe iti pusoda 
tapno dida mamati ken maisalakan. 13 Dagiti nagdisso iti kabatoan, 
iladawanda dagiti tattao a dumngeg iti mensahe ken awatenda a 
siraragsak. Ngem saan nga umuneg ti mensahe kadakuada. Mamatida iti
apagbiit, ngem suminada no dumteng ti tiempo a pannakasuot. 14 Dagiti 
nagdisso iti ayan dagiti siitan a mula, kayariganda dagiti tattao a 
dumngeg; ngem dagiti pakaringgoran ken kinabaknang ken ragragsak 
ditoy a biag, leppesenda ida ket saan a matangkenan dagiti bungada. 15 
Dagiti nagdisso iti nadam-eg a daga, iladawanda dagiti tattao a dumngeg
iti mensahe, salimetmetanda iti naimbag ken natulnog a puso, ket 
agtalinaedda agingga iti agbungada.”

Dagiti Aramid 15:11 Nagbarkokami manipud Troas ket nagtaruskam idiay 
Samotracia. Iti sumuno nga aldaw, simmangladkami idiay Neapolis.

Taga-Roma 8:13 Ta no agbiagkayo kas pagayatan ti lasag, mataykayto. 
Ngem no iwaksiyo dagiti dakes nga aramidyo babaen iti tulong ti 
Espiritu, agbiagkayto.
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