“Agpapan ita, awan pay ti
dinawatyo iti naganko.
Agdawatkayo ket umawat kayto
tapno naan-anay ti ragsakyo.”

Juan 16:24

“Ta kasta la unay ti panagayat ti
Dios ditoy lubong nga intedna ti
anakna nga bugbugtong. Tapno
siasinoman nga mamati
kenkuana ket saan nga mapukaw
no di ket adda biag na nga
agnanayon.”
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“Ngem adda met dagiti immawat
ken namati kenkuana, isut’ gapuna
nga inikkanna ida iti kalintegan nga
agbalin nga annak ti Dios.”
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KASAPULAN NGA AWATEN NI JESU-CRISTO

“No adda pammatiyo, awatenyonto
ti aniaman a dawentenyo iti
kararagyo.”

Mateo 21:22

DAWATENYO TI BIAG NGA AGNANAYON
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IMPORTANTE

“Ammotayo a pinanawantayo ni
patay ket simrektayo iti biag,
ammotayo daytoy agsipud ta
ayayatentayo dagiti kakabsattayo.
Ti saan nga agayat, adda pay laeng
ken ni patay.”

“Inted ti Dios ti Espirituna kadakayo
ngarud, awan duadua nga
agtaengtayo iti Dios ket agtaeng
met ti Dios kadatayo.”
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Iti Nagan ti Apo Jesus! Amen.

Managayat nga Jesus,
Umayca ditoy pusoc
Ikkatem iti amin nga basbasolco
Isurat mo ti naganko dita libro ti biag
Itedmo kaniak ti Espiritu Santo.

Ikararagmo Daytoy Ita Nga Aldaw
Ket Maadda - an Ka Iti Biag Nga
Agnanayon.
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