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Efeso  2:2  Ginsunod  niyo  hadto  an  maraot  nga  paagi  han  kalibutan;
nagsugot  kamo  han  punoan  han  espirituhanon  nga  mga  gahom  ha
kahiluagan ha kahitas-an, an espiritu nga naghahadi han mga tawo nga
nalaris han Dyos.

Mateo  6:10  Maghadi  ka  unta  ha amon,  matuman dinhe ha  tuna an  imo
kaburut-on sugad han didto ha langit.

Lukas 22:42 “Amay ko, kon imo pagbuot, kuhaa gad ini nga kupa ha akon.
Diri an akon, kundi an imo pagbuot an matuman.”

Juan 16:7-9 Kundi susumatan ko kamo hin tinuod: mauruupay para ha iyo
nga  malakat  ako,  kay  kon  diri  ako  lumakat,  diri  makanhi  ha  iyo  an
Parabulig. Kundi kon lumakat ako, ipadadara ko hiya nganhi ha iyo. 8
Ngan  kon  umabot  na  hiya,  magpapamatuod  hiya  ha  mga  tawo  han
kalibutan  nga  mga sayop  hira  mahitungod  han  sala,  mahitungod  han
pagkamatadong, ngan mahitungod han paghukom han Dyos. 9 Sayop hira
mahitungod han sala, kay diri hira natoo ha akon;

2  Timoteo  2:10  ngan  tungod  hini  gin-iilob  ko  an  ngatanan  para  han
kaupayan han mga pinili nga mga tawo han Dyos, basi makaangkon hira
liwat  han  katalwasan  nga  aada  kan  Cristo  Jesus,  upod  an  waray
kataposan nga himaya.

Roma  15:20,21  An  akon  dayuday  nga  tinguha  amo an  pagsangyaw han
Maupay nga Sumat ha mga dapit nga waray pa hibatii hi Cristo, basi diri
ako magtukod dida han patukoranan nga iginbutang na hin iba nga tawo.
21 Sumala han siring han Kasuratan, “Makakakita adton waray kasumati
hiunong ha iya, ngan makakasabot adton waray makabati.”

Buhat 2:36,37 “Sanglit kinahanglan hibaroan gud han ngatanan nga mga
tawo han Israel nga ini nga Jesus nga iginraysang niyo ha kros amo an
ginhimo han Dyos nga Ginoo ngan Mesiyas!” 37 Han pakabati hini han
mga tawo, nabaraka hira hin duro ngan nagsiring hira kanda Pedro ngan
han  iba  nga  mga apostoles,  “Kabugtoan,  ano  man an  sadang  namon
pagbuhaton?”

Hebreo 4:2 Kay sugad ha ira hinbatian ta an Maupay nga Sumat,  kundi
waray hira magpulos han mensahe nga hinbatian nira, kay waray man
hira tumoo.

Jeremias 24:7 - Mateo 22:37 Binmaton hi Jesus, “ ‘Kinahanglan higugmaon
mo an Ginoo nga imo Dyos ha bug-os mo nga kasingkasing, ha bug-os mo
nga kalag, ngan ha bug-os mo nga hunahuna.’



Buhat 16:14 Usa han mga nakabati ha amon amo hi Lydia nga taga-Tiatira,
nga parabaligya hin marahalon nga mga tila nga granate. Masingbahon
hiya han Dyos ngan binuksan han Ginoo an iya kasingkasing hin pamati
han mga iginsisiring ni Pablo.

Mateo 13:14-16 Sanglit iginpahinungod ha ira an panagna ni Isaias: ‘Bisan
unanhon niyo hin pamati; diri  kamo makakasabot; bisan unanhon niyo
pagtinan-aw, diri kamo makakakita, 15 kay matig-a an ulo hini nga mga
tawo, ngan ira ginsagpo an ira mga talinga, ngan ginpiyong an ira mga
mata.  Kay diri  hira  buot  makakita,  ngan diri  hira  buot makabati,  kay
bangin kon makasabot hira, makabalik hira ha akon, nasiring an Dyos,
ngan  tatambalon  ko  hira.’  16  Kundi  kamo,  hin  kapalaran  niyo!  Kay
nakakakita an iyo mga mata ngan nakakabati an iyo mga durunggan.

Isaias  6:9,10 - Buhat 28:27 Kay magtig-a an mga ulo hini nga mga tawo,
pinanarop nira an ira mga talinga, ngan pinanmiyong an ira mga mata.
Kay kon diri,  makita an ira mga mata,  mabati an ira mga durunggan,
masabot an ira mga hunahuna, ngan mabalik hira ha akon, nasiring an
Dyos, ngan pagtatambalon ko hira.

Marcos 4:11,12 Binmaton hi Jesus, “Iginhatag ha iyo an pakasabot han mga
natatago  nga  butang  han  Ginhadian  han  Dyos;  kundi  nakakasabot  la
adton  diri  kausa  niyo  pinaagi  hin  mga  pananglitan,  12  basi  ‘Ha  ira
paniguro  hin  pagkita,  diri  lugod  hira  nakakakita,  ha  ira  paniguro  hin
pamati, diri lugod hira makakasabot; kay kon makahimo hira, bangin hira
bumalik sa Dyos ngan pasasayloon hira niya.’ ”

Juan  12:39,40  Tungod  hini  waray  hira  makatoo,  kay  nagsiring  liwat  hi
Isaias: 40 “Ginbuta han Dyos an ira mga mata, ngan ginsadhan an ira
mga hunahuna, basi diri kumita an ira mga mata, ngan diri makasantop
an  ira  mga hunahuna,  ngan  diri  hira  dumangop ha  akon,  nasiring  an
Dyos, basi tambalon ko hira.”

Roma 11:7,8 Ano man yana? Waray makaagi an mga tawo han Israel han ira
ginpapangita. An nakaagi amo la an gutiay nga hugpo nga ginpili  han
Dyos; nagpakabungol an iba han tawag han Dyos. 8 Sumala han siring
han  Kasuratan,  “Ginpatig-a  han  Dyos  an  ira  kasingkasing  ug  ira
hunahuna; ngada yana nga adlaw diri  hira nakakakita pinaagi han ira
mga mata o nakakabati pinaagi han ira mga durunggan,”

2 Tesalonica 2:10,11 ngan magamit han ngatanan nga panlimbong ngadto
hadton mga magkakawawara. Mawawara hira kay waray nira karawta
ngan higugmaa an kamatuoran nga makakatalwas ha ira. 11 Tungod hini
itinugot han Dyos nga kalimbongan hira ngan tumoo hira han mga buwa,

Mateo  13:18-23  “Sanglit  pamati  ngan  hibaroi  niyo  an  kahulogan  han
pananglitan  han  magsarabod.  19  Adton  nakabati  han  mensahe



mahitungod han Ginhadian sugad hira han binhe nga nahulog ha dalan,
kundi  waray  makasabot  hini.  Inmabot  an  Yawa  ngan  gin-agaw  an
iginsabod dida ha ira. 20 An binhe nga nahulog ha batoon nga tuna, amo
an mga tawo nga nakarawat nga malipayon han mensahe ha pakakabati
nira hini. 21 Kundi waray ini makagamot hin maupay dida ha ira, ngan
diri nag-iiha. Sanglit ha pag-aabot hin mga kakurian ngan mga kasakitan
tungod han mensahe, nabaya dayon hira. 22 An binhe nga nahulog ha
tunokon nga kabanwaan amo an mga tawo nga namamati han mensahe,
kundi nalulumos ini  nga mensahe han mga kabaraka mahitungod hini
nga kinabuhi ngan han paghigugma han mga manggad, ngan diri  hira
nabunga. 23 Ngan an binhe nga iginpugas ha maupay nga tuna amo an
mga tawo nga namamati ngan nakakasabot han mensahe. Namumunga
hira, may nabunga hin 100 ka pilo, 60 ka pilo an iba, ngan an iba, 30 ka
pilo.”

2 Corinto 3:15,16 Bisan yana kon nagbabasa hira han Balaod ni Moises an
ira mga hunahuna natatahoban pa gihapon han biray. 16 Kundi nakukuha
ini, sumala han siring han Kasuratan, “Nakuha an biray ni Moises han
pagdangop niya han Ginoo.”

Oseas  11:3-7 - Mateo 11:28-30 “Kadi kamo ha akon, ngatanan kamo nga
ginugul-an  hin  pagdara  han  iyo  mabug-at  nga  mga  paras-anon,  ngan
tatagan ta kamo hin pahuway. 29 Kuhaa an akon yugo ngan ibutang dida
ha  iyo,  ngan  pagtuon  kamo  ha  akon  kay  malumo  ako  ngan
mapinaubsanon ha kasingkasing; ngan hiaagian niyo an pagpahuway. 30
Kay  masayon  an  yugo  nga  ihinahatag  ko  ha  iyo,  ngan  magaanay  an
darad-on nga ipapapas-an ko ha iyo.”

Buhat 26:18 basi kabuksan mo an ira mga mata ngan pabalikon mo hira
tikang  ha  kasisidman  ngadto  han  kapawa,  ngan  tikang  ha  gahom ni
Satanas  ngadto  han  Dyos,  ngan  pinaagi  han  ira  pagtoo  ha  akon
pasayloon hira han ira mga sala ngan kumarawat hira han ira dapit dida
han mga pinili nga mga tawo han Dyos!

2 Timoteo 2:24-26 An surugoon han Ginoo kinahanglan diri  makig-away.
Kinahanglan maloloy-on hiya ha ngatanan, maupay ngan mailobon nga
magturutdo, 25 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.

Ginpadayag  3:17-19  Nasiring  ka,  ‘Riko  ako  ngan  maupay  iton  akon
kamutangan; may-ada ko han ngatanan nga ginkikinahanglan.’ Kundi diri
ka  maaram  han  imo  makalolooy  ngan  makapapaid  nga  kamutangan!



Kablas, hubo, ngan buta ka. 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.  19  Ginbubusaan  ngan  ginkakastigo  ko  adton  akon
hinihigugma. Pagmatadong ngan bayai an imo mga sala.

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.

1 Hadi 18:37 - God turned heart back to God
2  Corinto  4:4  Diri  hira  natoo  kay  gindulman  an  ira  mga  hunahuna  han

yawan-on  nga  dyos  hini  nga  kalibutan.  Ginpupugngan  niya  hira  hin
pagkita han kapawa nga nasilaw ngada ha ira, an kapawa nga natikang
han Maupay nga Sumat mahitungod han himaya ni Cristo nga amo an
hingpit nga ladawan han Dyos.

Lukas 8:11-15 Amo ini an kahulogan han pananglitan: an pulong han Dyos
amo an binhe. 12 An mga namamati amo an binhe nga nataktak ha ligid
han dalan, kundi naabot an Yawa ngan inaagaw an mensahe tikang ha
ira mga kasingkasing, basi diri hira tumuo ngan matalwas. 13 An binhe
nga nataktak ha batoon nga tuna amo an namamati, kundi diri gud ini
nakakapanggamot; natoo hira hin madaliay la, ngan nabaya kon naabot
na  an  panahon  hin  pagsulay  ha  ira.  14  An  binhe  nga  nataktak  ha
katunokan amo an mga namamati,  kundi  nalambongan ngan nalumos
hira han mga karinggalan, mga manggad, ngan mga kaliawan hini nga
kinabuhi, ngan natataktak dayon an ira bunga. 15 An binhe nga nahulog
ha  maupay  nga  tuna,  amo  adton  namamati  han  mensahe  ngan
gintitipigan nira ha maupay ngan masinugtanon nga kasingkasing, ngan
nagpapadayon hira tubtob nga makapamunga.

Buhat 15:11 Diri ito amo! Natoo kami nga hira, sugad ha aton, natatalwas
pinaagi han grasya han Ginoo nga Jesus.

Roma 8:13 Kay kon mabuhi kamo sumala han iyo lawasnon nga kinaiya,
mapatay kamo, kundi mabubuhi kamo kon patayon niyo an iyo salaan
nga mga binuhatan pinaagi han Espiritu.
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