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Levitico   24:12  Ug  siya  gibutang  nila  sa  bilanggoan,  aron  kini 
igapahayag kanila pinaagi sa pulong ni Jehova.

Deuteronomio 18:6 Ug kong ang Levihanon magagikan sa usa sa imong 
mga ganghaan sa tibook Israel, diin siya magalangyaw, ug moabut 
siya nga adunay bug-os nga tinguha sa iyang kalag ngadto sa dapit 
nga pagapilion ni Jehova;

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

1 Cronicas 28:9 Ug ikaw, Salomon akong anak nga lalake, ilhon mo ang 
Dios sa imong amahan, ug alagara siya uban ang usa ka hingpit nga 
kasingkasing ug usa ka masinugtanon nga salabutan; kay si Jehova 
nagasusi sa tanang mga kasingkasing, ug nakasabut sa tanang mga 
tinukod sa mga hunahuna. Kong pangitaon mo siya, hikaplagan mo 
siya;  apan  kong  biyaan  mo  siya  isalikway  ikaw  niya  sa  walay 
katapusan.

Nehemias  4:6  Busa  among  gitukod  ang  kuta;  ug  ang  tibook  kuta 
nadugtong ngadto sa katungang gitas-on niana; kay ang katawohan 
may tinguha sa pagbuhat.

Job  23:13 Apan usa ra siya ug hunahuna, ug kinsay arang makaliso 
kaniya? Ug ang butang nga ginatinguha sa iyang kalag, kana gayud 
maoy iyang ginahimo.

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.

Isaias  26:3  Pagabantayan  mo  siya  diha  sa  pakigdait  nga  hingpit, 
kansang  hunahuna  sa  kanunay  anaa  kanimo;  tungod  kay  siya 
nagasalig kanimo. 

Marcos 5:15 Ug nangadto sila kang Jesus, ug ilang nakita ang kaniadto 
giyawaan  nga  naglingkod  didto,  ang  tawo  nga  may  legion  nga 
nagsinina na ug maayo nag pamuot; ug sila nangalisang.

Lucas 8:35 Unya ang mga tawo nangadto sa pagtan-aw sa nahitabo ug 
miabut sila kang Jesus.  Ug ang tawo nga gigulaan sa mga yawa 
ilang  nakita  nga  naglingkod  sa  tiilan  ni  Jesus,  nagsinina  na  ug 
maayo nag pamuot; ug sila nangahadlok.



Mga Buhat 17:11 Ug kining mga Judioa mabuot pa kay sa mga Judio 
didto sa Tesalonica, kay kini sila midawat man sa pulong uban sa 
bug-os  nga  pagkamasibuton,  nga  sa  adlaw-adlaw  nanagtoon  sa 
kasulatan,  sa  pagsusi  kon  tinuod  ba  gayud  ang  mga butang  nga 
gisulti kanila.

Mga Buhat  20:19 nga nag-alagad ako sa Ginoo uban sa bug-os  nga 
pagkamapaubsanon, ug uban sa mga luha, ug sa taliwala sa mga 
pagpanulay nga miabut kanako gumikan sa mga paglaraw sa mga 
Judio;

Roma  7:25 Salamat sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo! 
Busa,  pinaagi  sa  akong  salabutan  ang  ginaalagaran  ko  mao  ang 
kasugoan sa Dios, apan pinaagi sa akong lawas ang ginaalagaran ko 
mao ang kasugoan sa sala.

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

Roma  8:27 Ug siya nga mao ang nagasusi sa mga kasingkasing sa mga 
tawo nasayud kon unsa ang hunahuna sa Espiritu, kay ang Espiritu 
magapangamuyo  man uyon  sa  kabubut-on  sa  Dios  alang  sa  mga 
balaan.

Roma  11:34 “Kay kinsa bay nasayud sa hunahuna sa Ginoo, o kinsa 
bay iyang magtatambag?”

Roma  12:2 Ayaw kamo pagpahiuyon niining panahona sa kalibutan, 
kondili  usba  hinoon  ninyo  ang  inyong  kaugalingon  pinaagi  sa 
pagbag-o sa inyong salabutan,  aron inyong masuta kon unsa ang 
maayo ug hinangponon ug hingpit nga kabobut-on sa Dios.

Roma  12:16Panagkaangay kamo sa  inyong panghunahuna,  ang usa 
ngadto sa usa; ayaw kamo pagpahitaas, hinonoa pakigharong kamo 
sa mga timawa; ayaw ninyo palabihi ang inyong pag-isip sa inyong 
kaugalingong pagkamakinaadmanon.

Roma  14:5 Ang usa ka tawo nagailag usa ka adlaw ingon nga labi pang 
maayo  kay  sa  ubang  adlaw,  samtang  ang  laing  tawo  nagaila  sa 
tanang  mga  adlaw  ingon  nga  managsama  ra.  Kinahanglan  ang 
matag-usa  ka  tawo  adunay  hingpit  pagkadani  diha  sa  iyang 
kaugalingong hunahuna.

Roma 15:6 aron nga pinaagi sa usa ka tingog managkahiusa kamo sa 
paghimaya sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo.

1 Corinto 1:10 Apan magahangyo ako kaninyo, mga igsoon, tungod sa 



ngalan  sa  atong  Ginoong  Jesu-Cristo,  nga  unta  kamong  tanan 
magasulti sa mao rang usa ka butang ug nga wala unta kaninyoy 
mga pagkabahinbahin, kondili mausa unta hinoon kamo diha sa mao 
rang paagiha sa paghunahuna ug sa mao rang hunahunaa.

1 Corinto 2:16 “Kay kinsa bang tawhana ang nakasabut sa hunahuna 
sa  Ginoo,  aron  ang  Ginoo  iyang  katudloan?”  Apan  kita 
nanagpakaambit sa panghunahuna ni Cristo. 

2 Corinto 7:7 ug dili lamang pinaagi sa paghitungha niya kondili pinaagi 
usab  sa  kalipay  nga  iyang  naangkon  tungod  kaninyo,  samtang 
nanghinugilon  siya  kanamo  mahitungod  sa  inyong  pangandoy,  sa 
inyong kasubo, sa inyong kasibut alang kanako, nga tungod niana 
misamot ang akong kalipay.

2 Corinto 8:12 Kay kon anaa ang pagkamatinguhaon, kini pagakahimut-
an sa pagdawat sumala sa unsay anaa sa tawo, dili sumala sa unsay 
wala kaniya.

2 Corinto 9:2 kay ako nasayud na man sa inyong pagkamaikagon, nga 
tungod  niini  ginapasigarbo  ko  kamo  ngadto  sa  mga  tawo  sa 
Macedonia,  sa  pag-ingon  nga  ang  Acaya  andam na  sukad  pa  sa 
miaging  tuig;  ug  ang  inyong  kadasig  nakapaikag  sa  kadaghanan 
kanila.

2  Corinto  13:11  Sa  katapusan,  mga igsoon,  manamilit  ako  kaninyo. 
Usba ang inyong mga gawi, tumana ang akong mga tambag, panag-
uyonay kamo ang usa sa usa, pagpuyo kamo nga magdinaitay, ug 
ang Dios sa gugma ug kadaitan magauban kaninyo.

Efeso   4:23  ug  magpabag-o  kamo  diha  sa  espiritu  sa  inyong  mga 
salabutan,

Filipos 2:2 hingpita ninyo ang akong kalipay pinaagi sa inyong paggawi 
nga  magkasinabtanay,  nga  managbaton  sa  samang  pagbati  sa 
paghigugma, sa samang panghunahuna ug katuyoan.

Filipos  2:3  Ayaw  na  kamo  pagbuhat  ug  bisan  unsa  sa  tuyo  sa 
pagbahinbahin  o  sa  kawang pagpagarbo  sa  kaugalingon,  hinonoa 
uban sa pagpaubos isipa ang uban ingon nga labi pang maayo kay sa 
inyong kaugalingon;

Filipos  4:2  Hangyoon  ko  si  Euodia  ug  hangyoon  ko  si  Sintique  nga 
magkauyonay unta sila diha sa Ginoo.

Filipos 4:7 Ug ang kalinaw sa Dios, nga lapaw sa tanang pagpanabut, 
magabantay  sa  inyong  mga  kasingkasing  ug  sa  inyong  mga 
hunahuna diha kang Cristo Jesus.



Colosas 3:12 Ingon nga sa Dios kamo mga pinili, balaan ug hinigugma, 
nan,  isul-ob  ninyo  ang  pagkamabination,  pagkamapuangoron, 
pagkamapaubsanon, kaaghop, ug pailub,

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.

2 Timoteo 1:7 kay kita wala sa Dios hatagig espiritu sa katalaw kondili 
sa espiritu sa gahum ug sa gugma ug sa pagpugong sa kaugaligon.

Tito  2:6  Maingon  man  usab,  agdaha  ang  mga  lalaking  batan-on  sa 
pagpugong sa ilang kaugalingon.

Hebreo  8:10 Kay mao kini ang pakigsaad nga akong pagahimoon uban 
sa kaliwatan ni Israel tapus niadtong mga adlawa, nagaingon ang 
Ginoo:  Igabutang  ko  ang  akong  mga  sugo  sulod  sa  ilang  mga 
salabutan, ug igasulat ko kini diha sa ilang mga kasingkasing, ug 
ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan.

1 Pedro 1:13 Busa andama ninyo ang inyong mga salabutan, magmaayo 
kamog panimuot, ug laumi ninyo sa hingpit ang grasya nga igahatag 
kaninyo inigpadayag unya kang Jesu-Cristo.

1 Pedro 5:2 Tagda ninyo ang panon sa Dios nga anaa diha kaninyo, dili 
nga daw sa ingon sa gipamugos kamo kondili sa kinabubut-on ninyo 
gayud,  dili  alang sa  makauulawng pagpanapi  kondili  inubanan sa 
kadasig,

2 Pedro 3:1 Mga hinigugma, kini karon mao ang ikaduhang sulat nga 
gisulat ko kaninyo. Ug niining duha ko ka sulat nagadasig ako sa 
inyong lunsay nga salabutan agig pagpahinumdom;

Gipadayag 17:9 Gikinahanglan niini  ang salabutan nga may kaalam: 
ang  pito  ka  buok  ulo  mao  ang  pito  ka  mga  bungtod  nga  niini 
nagalingkod ang babaye;
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