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Leviticus 24:12 kag ginpriso nila siya hasta nga mahibaluan nila kon ano 
ang kabubut-on sang Ginoo sa amo nga tawo.

Deuteronomio 18:6 Ang bisan sin-o nga Levita nga nagaestar sa bisan diin 
nga banwa sang Israel makakadto sa lugar nga pilion sang Ginoo,

Ruth 1:18 Sang makita ni Noemi nga desidido gid si Ruth sa pag-upod sa 
iya, naghipos na lang siya.

1 Cronica 28:9 Kag ikaw, Solomon nga anak ko, kilalaha kag alagara ang 
Dios sang imo amay sa bug-os mo nga tagipusuon kag hunahuna, kay 
nakita sang Ginoo ang tagsa ka tagipusuon kag nahibaluan niya ang 
aton motibo kag panghunahuna. Kon magdangop ka sa iya, buligan ka 
niya; pero kon magbiya ka sa iya, sikwayon ka niya hasta san-o.

Nehemias  4:6 Padayon ang amon pag-obra hasta nga katunga na sang 
kataason sang pader ang amon napatindog, kay ang mga tawo nag-
obra gid sing tudo.

Job   23:13  Pero  pagusto  ang  Dios  sa  iya  ginahimo;  wala  sing  may 
makabalabag sa iya. Ginahimo niya ang iya naluyagan.

Hulubaton  29:11 Ang buang-buang nga tawo indi makapugong sang iya 
kaakig,  pero  ang  maalamon  nga  tawo  makapugong  sang  iya 
kaugalingon.

Isaias 26:3 Hatagan mo, Ginoo, sang kompleto nga kalinong ang tawo nga 
ang iya hunahuna nasintro sa imo, kay nagasalig siya sa imo.

Marcos 5:15 Pag-abot nila didto nakita nila ang tawo nga sadto anay gin-
gamhan sang malaot nga mga espiritu. Nagapungko siya nga may bayo 
kag husto na ang iya paminsaron. Gani hinadlukan sila.

Lucas 8:35 Gani nagkadto ang mga tawo kay Jesus kay gusto nila nga 
makita ang natabo. Pag-abot nila didto nakita nila ang tawo nga sadto 
anay may malaot nga mga espiritu nga nagapungko sa tiilan ni Jesus 
nga may bayo kag husto na ang iya paminsaron. Gani hinadlukan sila.

Binuhatan 17:11 Mas bukas ang hunahuna sang mga tawo sa Berea sang 
sa mga tawo sa Tesalonica. Dako gid ang ila luyag sa pagpamati sang 
ginatudlo  nila  ni  Pablo.  Kag  adlaw-adlaw  sige  ang  ila  usisa  sang 
Kasulatan  agod  tan-awon  kon  matuod  gid  bala  ang  mga 
ginapanghambal nila ni Pablo.

Binuhatan  20:19  Nag-alagad  ako  sa  Ginoo  nga  may  pagpaubos  kag 



paghibi. Madamo man nga mga kabudlayan ang akon gin-antos tungod 
sang mga malaot nga mga pahito sang mga Judio kontra sa akon.

Roma 7:25 Wala sing iban kundi ang Dios paagi kay Jesu-Cristo nga aton 
Ginoo!  Salamat  sa  Dios!  Amo ini  ang  akon  kahimtangan:  ang  akon 
hunahuna  nagapasakop  sa  Kasuguan  sang  Dios,  pero  ang  akon 
tawhanon nga kinaugali nagapasakop sa gahom sang sala.

Roma 8:6 Kon ang hunahuna sang tawo ara lang permi sa iya tawhanon 
nga  kinaugali,  ang  resulta  amo ang  kamatayon.  Pero  kon  ang  mga 
butang  nga  luyag  sang  Espiritu  Santo  amo  ang  iya  permi 
ginahunahuna, makabaton siya sang kabuhi kag kalinong.

Roma  8:27  Kag  tungod  nga  nakahibalo  ang  Dios  kon  ano  ang  sa 
tagipusuon  sang  tawo,  nakahibalo  man  siya  sang  hunahuna  sang 
Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo nagapangabay sa Dios para sa 
iya mga katawhan, kag suno sa kabubut-on sang Dios.

Roma  11:34  Pareho  sang  ginasiling  sa  Kasulatan,  “Sin-o  bala  ang 
nakahibalo sang hunahuna sang Ginoo? Sin-o bala ang makatudlo sa 
iya kon ano ang iya dapat himuon?

Roma 12:2 Indi kamo magsunod sa mga pagginawi sang mga tawo sa sini 
nga  kalibutan.  Tuguti  ninyo  ang  Dios  nga  bag-uhon  niya  ang  inyo 
hunahuna, agod mahibaluan ninyo ang kabubut-on sang Dios — kon ano 
ang maayo, husto, kag kon ano gid ang iya nagustuhan.

Roma  12:16  Tratara  ninyo  ang  isa  kag  isa  sing  palareho.  Indi  kamo 
magpabugal kundi magpakig-abyan sa mga tawo nga kubos. Indi kamo 
maghunahuna nga maalam gid kamo.

Roma 14:5 May mga tawo nga nagakabig nga may mga adlaw nga labi pa 
ka importante sang sa iban nga mga adlaw. Kag may nagakabig man 
nga ang tanan nga adlaw palareho lang. Ang kada isa maghimo sang 
iya kaugalingon nga desisyon parte sa sini nga butang.

Roma 15:6 agod magtingob kamo sa pagdayaw sa Dios kag Amay sang 
aton Ginoong Jesu-Cristo.

1 Corinto 1:10 Mga utod kay Cristo, nagapangabay ako sa inyo sa ngalan 
sang aton Ginoong Jesu-Cristo, nga mag-isa kamo tanan kag likawan 
ninyo ang pagbinahin-bahin. Mag-isa kamo sa inyo mga panghunahuna 
kag sa inyo katuyuan.

1 Corinto 2:16 Nagasiling ang Kasulatan, “Sin-o bala ang nakahibalo sang 
hunahuna sang Ginoo? Sin-o bala ang makatudlo sa iya kon ano ang iya 
dapat himuon?” Pero kita, ara sa aton ang hunahuna ni Cristo.

2  Corinto  7:7  Indi  lang  ang  iya  pag-abot  ang  nakahatag  kabakod  kag 



kalipay sa amon, kundi ang iya man nga ginsugid nga ginpabakod kag 
ginlipay ninyo siya. Ginsugiran niya kami nga nahidlaw kamo sa akon 
kag nagakasubo kamo sang natabo, kag ginaapinan ninyo ako. Gani 
malipayon na gid ako subong.

2 Corinto 8:12 Kay kon gusto gid ninyo nga maghatag, batunon sang Dios 
ang inyo masarangan. Wala siya nagapaabot nga maghatag kamo sang 
indi ninyo masarangan.

2 Corinto 9:2 tungod kay nahibaluan ko nga gusto  gid man ninyo nga 
magbulig.  Ginapabugal  ko  gani  kamo  sa  mga  taga-Macedonia. 
Nagasiling ako sa ila nga kamo dira sa Acaya handa na nga magbulig 
halin pa sang nagligad nga tuig. Sang pagkabati nila sadto, natandog 
gid ang tagipusuon sang kalabanan sa ila sa paghatag.

2 Corinto 13:11 Diri lang kutob ang akon sulat sa inyo. Bilang katapusan, 
mga utod,  nagapangabay ako nga tadlungon ninyo ang inyo kabuhi. 
Sunda ninyo ang akon mga laygay. Maghiliusa kamo. Dapat maayo ang 
inyo relasyon sa isa kag isa. Kag kon himuon ninyo ini, ang Dios nga 
ginahalinan sang gugma kag kalinong magaupod sa inyo.

Efeso  4:23 Bag-uha ninyo ang inyo tagipusuon kag hunahuna.
Filipos 2:2,3 Gani nagapangabay ako sa inyo: para mangin bug-os gid ang 

akon kalipay maghigugmaanay kamo kag maghiliusa.  Kabay pa nga 
mag-isa ang inyo mga hunahuna kag katuyuan. 3 Indi kamo maghimo 
sang  bisan  ano  tungod  sa  kadalok  ukon  sa  pagkamatinaas-taason. 
Kundi magpaubos kamo kag hunahunaon ninyo nga mas maayo pa ang 
iban sang sa inyo.

Filipos  4:2 Ginapangabay ko si Eudia kag si Syntique nga indi na mag-
away kay mag-utod sila sa Ginoo.

Filipos 4:7 Kag kon himuon ninyo ini, magahatag ang Dios sing kalinong 
sa  inyo  tagipusuon  kag  hunahuna  tungod  nga  kamo ara  kay  Cristo 
Jesus, kag ang kalinong nga halin sa iya indi gid matungkad sang aton 
pag-intiendi.

Colosas  3:12  Kamo  mga  pinili  sang  Dios.  Ginhigugma  niya  kamo  kag 
ginpain  para  sa  iya  kaugalingon.  Gani  magmaluluy-on  kamo, 
magmabinuligon,  magmapainubuson,  magmalulo,  kag 
magmapinasensyahon.

2 Tesalonica 2:2 nga indi kamo magpalibog ukon magkabalaka tungod sa 
mga tawo nga nagasiling nga ang Ginoo nag-abot na. Bisan magsiling 
sila nga amo ato ang ginahambal sang Espiritu Santo sa ila, ukon bisan 
magsiling sila nga nabatian nila, ukon nabasahan nila ang amon sulat, 



indi gid kamo magpati.
2 Timoteo  1:7 Kay ang Dios wala naghatag sa aton sang iya Espiritu agod 

mahuya kita nga mag-atubang sa mga tawo, kundi agod maglig-on kita 
kag makatuon nga maghigugma sa iban kag makadisiplina sang aton 
kaugalingon.

Tito  2:6  Laygayan  mo  man  ang  bataon  pa  nga  mga  lalaki  nga  dapat 
kahibalo sila magtimbang-timbang kon diin ang husto ukon indi.

Hebreo  8:10 Nagsiling pa ang Ginoo,  “Ang bag-o nga kasugtanan nga 
akon himuon sa katawhan sang Israel sa palaabuton nga mga inadlaw 
amo ini: Ibutang ko ang akon mga sugo sa ila hunahuna, kag isulat ko 
ini  sa  ila  tagipusuon.  Ako  mangin  ila  Dios,  kag  sila  mangin  akon 
katawhan.

1 Pedro 1:13 Gani maghanda kamo permi sa paghimo sang kabubut-on 
sang Dios, magpugong sang inyo kaugalingon, kag magsalig sing bug-
os nga mabaton ninyo ang pagpakamaayo nga igahatag sa inyo kon 
mag-abot na si Jesu-Cristo.

1 Pedro 5:2 tatapon ninyo sing maayo ang mga katawhan sang Dios nga 
ara  sa  inyo.  Pareho  sila  sa  mga  karnero  kag  kamo  amo  ang  mga 
manugbantay sa ila. Dapat kinabubut-on gid ang inyo pagtatap sa ila 
kay amo ini ang kabubut-on sang Dios, indi nga napilitan lang kamo 
ukon  may ginapaabot  kamo nga  suhol,  kundi  tungod  kay  gusto  gid 
ninyo nga makabulig sa ila.

2 Pedro 3:1 Mga hinigugma, ikaduha ko na ini nga sulat sa inyo. Sa sining 
duha  ka  sulat  gintinguhaan  ko  nga  pukawon  ang  inyo  matinlo  nga 
panghunahuna paagi sa pagpadumdom sa inyo sa pila ka mga butang.

Pahayag 17:9 Kinahanglan gid ang kaalam agod mahibaluan kon ano ang 
kahulugan  sini.  Ang  pito  ka  ulo  amo  ang  pito  ka  bukid  nga 
ginapungkuan sang babayi. Kag ini nagakahulugan man sang pito ka 
hari.
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