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Genesis  26:35 Ining duha ka babayi nakapasubo gid sa kay Isaac kag kay 
Rebeka.

Deuteronomio  28:65  Wala  kamo  didto  sing  kalinong  kag  lugar  nga 
mapahuwayan.  Pakulbaan  kamo  sang  Ginoo  kag  madulaan  kamo  sang 
paglaom, kag permi lang kamo masubuan.

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

2 Samuel 17:8 Kilala mo ang imo amay kag ang iya mga tinawo; mga maisog 
sila nga mangangaway kag mabangis sila pareho sa oso nga gin-agawan 
sang mga bata. Luwas pa sina, ang imo amay hanas nga mangangaway, 
kag wala siya nagaupod tulog sa iya mga tinawo.

Hulubaton  21:27  Ginakangil-aran  sang  Ginoo  ang  mga  halad  sang  mga 
malaot, labi na gid kon ginahalad nila ini nga may malain nga motibo.

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

Ezekiel 23:17,22,28 Gani nagkadto sila sa iya kag nagpakighilawas sa iya. Sa 
ila nga pagpakighilawas sa iya, gindagtaan nila siya. Pero sang ulihi tinak-
an  siya  kag  nagbulag  siya  sa  ila.  22  Gani  ako,  ang  Ginoong  Dios, 
nagasiling sa imo Oholiba, ipasalakay ko ikaw sa imo mga kerido nga imo 
gintalikdan sang tinak-an ka na sa ila.  28 Kay ako,  ang Ginoong Dios, 
nagasiling  nga  itugyan  ko  ikaw  sa  kamot  sang  mga  tawo  nga  imo 
ginadumtan; atong imo mga gintalikdan sang tinak-an ka na sa ila.

Ezekiel 36:4/5 Gani, kamo nga mga bukid, mga ililigan sang tubig, mga patag, 
mga nagkalaguba nga mga lugar, kag mga mamingaw nga mga banwa nga 
ginsalakay kag ginyaguta sang mga nasyon sa palibot ninyo, pamatii ninyo 
ang akon ginasiling. Ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga puwerte gid 
ang akon kaakig sa sina nga mga nasyon labi na gid sa Edom, kay gin-
agaw nila ang akon duta nga may kalipay kag pagyaguta, kay gusto gid 
nila nga maangkon ang mga palahalban sini.

Ezekiel 38:10 Nagpadayon sa pagsiling ang Ginoong Dios, “Sa sina nga tion 
magaplano ka sing malain.

Daniel   5:20  Pero  tungod  kay  nagpabugal  siya  kag  nagmatinaastason, 
ginpahalin siya sa iya pagkahari kag gintabog palayo sa mga tawo.

Lucas 12:29 Indi kamo magpalibog kon ano ang inyo kaunon kag imnon.
Binuhatan  12:20 Naakig gid si  Haring Herodes sa  mga tawo sa Tyre  kag 

Sidon.  Gani  nagsugtanay  ang  mga  tawo  nga  magpakig-areglo  sa  hari 



tungod nga ang ila banwa nagakuha sang pagkaon sa banwa sang hari. 
Una, gin-amigo nila anay si Blastus agod buligan sila, kay siya amo ang 
ginasaligan  sang  hari  sa  palasyo.  Dayon,  nagkadto  sila  sa  hari  agod 
magpakigkita sa iya.

Binuhatan  14:2 Pero ginpalain sang mga Judio nga wala nagatuo ang buot 
sang mga indi Judio sa mga tumuluo, kag ginsutsot pa nila nga kontrahon 
sila.

Roma 1:28 Tungod nga indi sila magkilala sa Dios, ginpabay-an niya sila sa ila 
hunahuna  nga  indi  makapili  sang  husto.  Gani  ginahimo  nila  ang  mga 
butang nga indi dapat himuon.

Roma 8:6,7 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. 7 Kaaway sang Dios ang tawo nga ang iya 
hunahuna ara lang permi sa iya tawhanon nga kinaugali,  kay wala siya 
nagatuman sa Kasuguan sang Dios, kag ang matuod indi siya makatuman 
sini.

Roma 11:20 Ginpang-utod sila tungod nga wala sila nagtuo kay Cristo kag 
kamo  ang  ginsugpon  tungod  nga  nagtuo  kamo.  Gani  indi  kamo 
magpabugal, kundi mag-andam kamo.

2  Corinto  10:4/5  kundi  ang  gahom sang  Dios  amo  ang  armas  nga  amon 
ginasaligan. Amo ina ang amon ginagamit sa pagdaog sa sala nga mga 
rason sang mga tawo nga bugalon kag indi magpati sa mga pagpanudlo 
sang Dios. Bisan ang ila sala nga mga rason nga pareho sang mabakod 
nga pader nga nagasablag sa ila sa pagbaton sang kamatuoran ginaguba 
namon. Ginahaylo namon ang ila mga hunahuna agod magmatinumanon 
sila sa mga sugo ni Cristo.

2 Corinto 11:3 Pero nagakahadlok ako nga basi kon dayaan kamo, pareho kay 
Eva nga gindayaan sang man-og, kag madula ang inyo sinsero nga handom 
nga magsunod kay Cristo.

Efeso  2:3 Sang una, pareho man kita sa ila; nagkabuhi kita suno gid lang sa 
gusto sang aton tawhanon nga kinaugali. Ang handom sang aton hunahuna 
kag  sang  aton  lawas  amo lang  ang  aton  ginsunod.  Kag  sa  sadto  nga 
kahimtangan  naton,  kaupod  man  kuntani  kita  sa  ila  tanan  nga  dapat 
silutan.

Efeso  4:17 Gani sa ngalan sang Ginoo, ginapaandaman ko kamo nga indi gid 
kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. 
Ang ila mga hunahuna wala sing pulos,

Colosas 1:21 Sang una malayo kamo sa Dios, kag tungod sa inyo malaot nga 
mga hunahuna kag mga hinimuan nangin kaaway kamo sang Dios.



Colosas  2:18 May mga tawo man nga nagapabugal nga nakakita sila sang 
mga palanan-awon, kag luyag nila piliton ang mga tawo nga magpaubos 
kag magsimba sa mga anghel.  Indi  kamo magpadaog sa sina nga mga 
tawo. Wala sing pulos inang ila pagpabugal, kay tawhanon lang ina nga 
mga panghunahuna.

1  Tesalonica  5:14 Nagapangabay man kami sa inyo nga paandaman ninyo 
ang mga matamad. Palig-una ninyo ang mga mahinadlukon kag buligan 
ang mga maluya sa ila pagtuo. Kag magmapinasensyahon kamo sa tanan.

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.

1 Timoteo  6:5 kag wala untat nga ginamo. Amo ina ang batasan sang mga 
tawo nga wala na sing husto nga panghunahuna kag indi na makahibalo 
kon ano ang matarong. Nagapinsar sila nga makamanggad sila paagi sa ila 
pagkadiosnon.

2 Timoteo 3:8 Ang mga lalaki nga nagatudlo sa ila sang sala nga pagpanudlo 
nagakontra  sa  kamatuoran  pareho  sang  pagkontra  ni  Janes  kag  ni 
Jambres kay Moises sadto anay. Indi husto ang hunahuna sang sini nga 
mga lalaki, kag ang ila ginasiling nga pagtuo wala sing pulos.

Tito 1:15 Matinlo ang tanan nga butang sa mga tawo nga matinlo ang ila mga 
hunahuna, pero sa mga tawo nga mahigko ang ila mga hunahuna kag wala 
sing pagtuo sa Dios, para sa ila ang tanan mahigko, tungod kay mahigko 
matuod ang ila konsensya kag hunahuna.

Hebreo   12:3  Agod  indi  magluya  kag  indi  madula  ang  inyo  pagtuo, 
hunahunaon ninyo permi kon daw ano ang mga pag-antos ni Jesus sa mga 
makasasala nga mga tawo nga nagkontra sa iya.

Santiago 1:7/8 Ina nga tawo nga nagapangduhaduha wala sing kasiguruhan 
sa iya mga ginahimo. Indi siya maghunahuna nga may mabaton siya halin 
sa Ginoo.
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