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Genesis  26:35  Ug kini sila mao ang kapaitan sa kalag alang kang Isaac ug 
kang Rebeca.

Deuteronomio  28:65  Ug  sa  taliwala  niining  maong  mga  nasud  dili  ka 
makakaplag ug kasayon, ug didto dili makakaplagan, ang kapahulayan 
sa  lapalapa  sa  imong  tiil:  apan  didto  pagahatagan  ka  ni  Jehova  ug 
kasingkasing nga mahadlokon, ug pagluya sa mga mata, ug pagkahunos 
sa kalag:

Ruth  1:18  Sa  nakita  niya  nga  siya  hugot  gayud  nga  mokuyog  kaniya, 
mihunong siya sa pagsulti niini kaniya.

2 Samuel 17:8 Labut pa si Husai miingon: Ikaw nahibalo sa imong amahan 
ug  sa  iyang  mga  tawo,  nga  sila  mga  makusganong  tawo,  ug  sila 
mabangis sa ilang mga hunahuna; ingon sa usa ka oso nga gikawatan sa 
iyang mga anak diha sa kapatagan; ug ang imong amahan maoy usa ka 
tawo sa gubat, ug dili mopuyo kauban sa katawohan.

Mga  Panultihon  21:27  Ang  halad  sa  tawong  dautan  maoy  usa  ka 
dulumtanan; Daw unsa ka labaw pa gayud, kong iyang dad-on kini uban 
sa dautan nga hunahuna!

Mga  Panultihon  29:11  Ang  usa  ka  buang  nagabutyag  sa  tanan  niyang 
kasuko;  Apan ang usa ka manggialamon nga tawo nagatago niini  ug 
nagapakahilum niini.

Ezequiel  23:17,22,28  Ang  mga  taga-Babilonia  ming-adto  kaniya  sa 
higdaanan sa gugma, ug siya gihugawan nila sa ilang pagpakighilawas, 
ug siya nahugawan uban kanila,  ug ang iyang kalag nahimulag gikan 
kanila. 22 Busa, Oh Aholiba, mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: 
Ania karon, akong paalsahon ang imong mga hinigugma batok kanimo, 
gikan kang kinsa ang imong kalag nahimulag, ug dad-on ko sila batok 
kanimo sa luyo ug luyo: 28 Kay mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: 
Ania karon, itugyan ko ikaw ngadto sa kamot sa imong gidumtan, ngadto 
sa kamot nila nga nakapabulag sa limong kalag;

Ezequiel  36:5  Busa  mao  kini  ang  giingon  sa  Ginoong  Jehova:  Sa 
pagkamatuod sa taliwala sa kalayo sa akong pangabugho namulong ako 
batok sa salin sa mga nasud, ug batok sa tibook nga Idumea, nga nagpili 
sa akong yuta alang sa ilang kaugalingon aron panag-iyahon uban ang 
kalipay sa bug-os nilang kasingkasing, uban ang pagtamay sa kalag, sa 
pagsalikway niini aron mahimong tukbonon.

Ezequiel  38:10 Mao kini  ang giingon sa  Ginoong Jehova:  Kini  mahinabo 
niadtong adlawa, nga ang mga butang motungha sa imong hunahuna, ug 
ikaw magalalang sa usa ka lalang nga dautan:



Dan  5:20 Apan sa diha nga nagmapahitas-on ang iyang kasingkasing, ug sa 
diha nga nagpagahi ang iyang espiritu, sa pagkaagi nga siya nagkinabuhi 
nga mapahitas-on, gipapha siya gikan sa iyang trono nga harianon, ug 
gikuha nila ang himaya gikan kaniya.

Lucas 12:29 Ug ayaw ninyo pangitaa ang inyong pagakan-on ug pagaimnon, 
ug ayaw na kamo pagkabalaka sa hunahuna.

Mga Buhat 12:20 Ug nahitabo nga si Herodes nasilag pag-ayo batok sa mga 
taga-Tiro  ug  sa  mga  taga-Sidon;  apan  kini  sila  nangadto  kaniya  sa 
tingob; ug tapus nila madani si Blasto, ang tigtagad sa lawak-higdaanan 
sa hari, sila nangamuyo nga makigdait sa hari sanglit ang gisaligan sa 
ilang kayutaan alang sa pagkaon mao man ang kayutaan sa hari.

Mga Buhat 14:2 Apan ang mga Judio nga wala motoo mihulhog sa mga 
Gentil,  ug  ilang  gisugniban  kini  sila  sa  pagkasilag  batok  sa  mga 
kaigsoonan.

Roma  1:28 Ug kay nanagdumili man sila sa pag-ila kaniya ingon nga Dios, 
sila  gitugyan  sa  Dios  ngadto sa  pagpanghunahuna  nga  dautan  ug  sa 
paggawi nga dili angay.

Roma  8:6 Ang panghunahuna alang sa unod mosangpot sa kamatayon, 
apan ang panghunahuna alang sa Espiritu  mosangpot  sa  kinabuhi  ug 
kalinaw.

Roma  8:7 Kay kaaway sa Dios ang panghunahuna nga alang sa unod; kini 
nagadumili sa pagpailalum sa kasugoan sa Dios, sa pagkatinuod dili kini 
makahimo sa pagpailalum niini;

Roma   11:20  Tinuod  kana.  Sila  gipamutol  tungod  sa  ilang  pagkadili 
matinoohon, apan ikaw nagabarug pinaagi lamang sa pagtoo. Busa ayaw 
pagpahitaas, hinonoa pagbarug nga mahadlokon.

2 Corinto 10:5 Ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang 
mapahitas-ong  babag  nga  nagaali  batok  sa  kahibalo  sa  Dios,  ug 
ginabihag namo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon 
kang Cristo,

2 Corinto 11:3 Apan nahadlok ako nga maingon nga si Eva hinglimbongan 
sa  bitin  pinaagi  sa  lipatlipat  niini,  ang  inyong  mga  panghunahuna 
pagapahisalaagon  gikan  sa  maminatud-on  ug  putli  nga 
pagkamahinalaron kang Cristo.

Efeso 2:3 Sa ilang taliwala kitang tanan nanagkinabuhi kaniadto diha sa 
mga pangibog sa atong unod, nga mga matinumanon sa mga pangandoy 
sa lawas ug sa hunahuna, ug busa sa kinaiya mga tawong gikaligotgotan 
sa Dios sama sa ubang mga tawo.

Efeso 4:17 Busa magaingon ako ug magapamatuod niini tungod sa Ginoo, 
nga kinahanglan dili na kamo managgawi ingon sa mga Gentil kinsang 
mga panghunahuna walay kapuslanan.

Colosas 1:21 Ug kamo, nga kaniadto mga nahimutang sa halayo ug mga 



mabinatukon diha sa  panghunahuna,  nga nanaghimo sa  mga dautang 
buhat,

Colosas 2:18 Ayaw tugoti  nga adunay manikas kaninyo pinaagi sa iyang 
kinabobut-ong  pagpulopahiubos  ug  pagsimbag  mga  manulonda,  sa 
pagbarug niya diha sa iyang mga panan-awon, nga sa walay katarungan 
nagapasigarbo tungod sa iyang unodnon nga mga panghunahuna.

1  Tesalonica  5:14  Ug  tambagan  namo  kamo,  mga  igsoon,  nga  inyong 
maymayan  ang  mga  bagdoy,  inyong  dasigon  ang  mga  nawad-an  sa 
paglaum,  inyong  tabangan  ang mga mahuyang,  magmapailubon kamo 
kanilang tanan.

2 Tesalonica 2:2  nga dili  unta kamo makuyawan pagdali  ni  makulbaan, 
bisan pinaagi sa espiritu o sa pulong, o pinaagi sa sulat sa pahayag nga 
daw kami mao ang nagaingon, nga ang adlaw sa Ginoo ania na.

1 Timoteo  6:5 ug paglalisay sa mga tawo nga dunot ug panghunahuna ug 
nakabsan sa kamatuoran, nga nanagdahum nga ang pagkadiosnon maoy 
paagi sa pagpakaganansiya.

2 Tim 3:8 Ug maingon nga si Janes ug si Jambres misupak kang Moises, 
maingon man usab kining mga tawhana nagasupak sa kamatuoran, mga 
tawo nga dunot ug pagpanghunahuna ug minig pagtoo;

Tito  1:15 Alang sa mga maputli,  ang tanang  mga butang maputli;  apan 
alang sa mga mahugaw ug dili matinoohon, walay bisan unsang butang 
nga  maputli;  hinonoa  ang  ilang  mga  hunahuna  ug  kaisipan  mao  ang 
mahugaw.

Hebreo 12:3 Palandunga ninyo siya nga miantus sa maong pagsupak sa 
mga  makasasala  batok  kaniya,  aron  kamo  dili  managkataka  ni 
managtalaw.

Santiago  1:8  siya  nga  maoy  tawong  tagurhag  panghunahuna,  nga 
mabalhinon sa tanan niyang mga paagi.
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