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Levitico 24:12 At siya'y kanilang inilagay sa bilangguan hanggang sa
ang hatol ay ipahayag sa kanila ng bibig ng Panginoon.

Deuteronomio 18:6 At kung ang isang Levita ay umalis sa alinman sa
iyong  mga  pintuang-daan  ng  buong  Israel  na  kaniyang
pinakikipamayanan  at  pumaroon  ng  buong  nasa  ng  kaniyang
kaluluwa sa dakong pipiliin ng Panginoon;

Ruth 1:18 At nang makita ni Noemi na mapilit ng pagsama sa kaniya,
ay tumigil ng pagsasalita sa kaniya.

1 Mga Cronica 28:9 At ikaw, Salomon na aking anak, kilalanin mo ang
Dios ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng
kusang pagiisip: sapagka't sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na
puso,  at  naaalaman  ang  lahat  na  akala  ng  pagiisip:  kung  iyong
hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo; nguni't kung pabayaan
mo siya, kaniyang itatakwil ka magpakailan man.

Nehemias 4:6 Sa gayo'y aming itinayo ang kuta; at ang buong kuta ay
nahusay  hanggang  sa  kalahatian  ng  taas  niyaon:  sapagka't  ang
bayan ay nagkaroon ng kaloobang gumawa.

Job  23:13 Nguni't siya'y sa isang akala, at sinong makapagpapabalik
sa kaniya? At kung ano ang ninanasa ng kaniyang kaluluwa siya nga
niyang ginagawa.

Mga Kawikaan 29:11 Inihihinga ng mangmang ang buong galit  niya:
nguni't ang pantas ay nagpipigil at tumitiwasay.

Isaias 26:3 Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pagiisip
ay sumasa iyo: sapagka't siya'y tumitiwala sa iyo.

Marcos 5:15 At nagsiparoon sila kay Jesus, at nakita nila ang inalihan
ng mga demonio na nakaupo, nakapanamit at matino ang kaniyang
pagiisip, sa makatuwid baga'y siyang nagkaroon ng isang pulutong:
at sila'y nangatakot.

Lucas  8:35  At  sila'y  nagsilabas  upang  makita  ang  nangyari;  at
nagsilapit sila kay Jesus, at kanilang naratnan sa paanan ni Jesus
ang taong nilabasan ng mga demonio, na nakaupo, may pananamit,
at matino ang kaniyang bait: at sila'y nangatakot.

Mga Gawa 17:11 Ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kay sa



mga taga Tesalonica, sapagka't tinanggap nila ang salita ng buong
pagsisikap,  at sinisiyasat  sa araw-araw ang mga kasulatan,  kung
tunay nga ang mga bagay na ito.

Mga  Gawa  20:19  Na  ako'y  naglilingkod  sa  Panginoon  ng  buong
pagpapakumbaba ng isip, at ng mga luha, at ng mga pagsubok na
dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Judio;

Mga Taga-Roma 7:25 Nagpapasalamat ako sa Dios sa pamamagitan ni
Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod
ang aking pagiisip, sa kautusan ng Dios; datapuwa't ang laman ay sa
kautusan ng kasalanan.

Mga Taga-Roma 8:6 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay kamatayan;
datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan.

Mga Taga-Roma 8:27 At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam
kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan
dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios.

Mga Taga-Roma 11:34  Sapagka't  sino  ang  nakaalam ng  pagiisip  ng
Panginoon? o sino ang kaniyang naging kasangguni?

Mga Taga-Roma 12:2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito:
kundi  magiba  kayo  sa  pamamagitan  ng  pagbabago  ng  inyong
pagiisip,  upang  mapatunayan  ninyo  kung  alin  ang  mabuti  at
kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios.

Mga Taga-Roma 12:16 Mangagkaisa kayo ng pagiisip. Huwag ninyong
ilagak  ang  inyong  pagiisip  sa  mga  bagay  na  kapalaluan,  kundi
makiayon  kayo  sa  mga  bagay  na  may  kapakumbabaan.  Huwag
kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka.

Mga Taga-Roma 14:5 May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa
iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. Bawa't isa'y magtibay
sa kaniyang sariling pagiisip.

Mga  Taga-Roma  15:6  Upang  kayo  na  may  isang  pagiisip  sa
pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Dios at Ama ng
ating Panginoong Jesucristo.

1  Mga  Taga-Corinto  1:10  Ngayo'y  ipinamamanhik  ko  sa  inyo,  mga
kapatid,  sa  pamamagitan  ng  pangalan  ng  ating  Panginoong
Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay,
at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi
kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol.

1 Mga Taga-Corinto 2:16 Sapagka't sino ang nakakilala ng pagiisip ng



Panginoon,  upang  siya'y  turuan  niya?  Datapuwa't  nasa  atin  ang
pagiisip ni Cristo.

2 Mga Taga-Corinto 7:7 At hindi lamang sa kaniyang pagdating, kundi
naman sa kaaliwan ng inialiw sa kaniya dahil sa inyo, nang sa amin
ay ibalita niya ang inyong pananabik, ang inyong kalumbayan, ang
inyong  pagmamalasakit  dahil  sa  akin;  ano  pa't  ako'y  lubha  pang
nagalak.

2 Mga Taga-Corinto 8:12 Sapagka't  kung may sikap,  ay tinatanggap
ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay.

2 Mga Taga-Corinto 9:2 Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na
aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga Macedonia, na
ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap
ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila.

2 Mga Taga-Corinto 13:11 Sa katapustapusan, mga kapatid, paalam na.
Mangagpakasakdal  kayo;  mangaaliw  kayo;  mangagkaisa  kayo  ng
pagiisip; mangabuhay kayo sa kapayapaan: at ang Dios ng pagibig at
ng kapayapaan ay sasa inyo.

Mga  Taga-Efeso  4:23  At  kayo'y  mangagbago  sa  espiritu  ng  inyong
pagiisip,

Mga  Taga-Filipos  2:2  Ay  lubusin  ninyo  ang  aking  katuwaan,  upang
kayo'y mangagkaisa ng pagiisip, mangagtaglay ng isa ring pagibig,
na mangagkaisa ng akala, at isa lamang pagiisip;

Mga  Taga-Filipos  2:3  Na  huwag  ninyong  gawin  ang  anoman  sa
pamamagitan  ng  pagkakampikampi  o  sa  pamamagitan  ng
pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pagiisip, na ipalagay ng bawa't
isa ang iba na lalong mabuti kay sa kaniyang sarili;

Mga Taga-Filipos 4:2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik
ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon.

Mga Taga-Filipos 4:7 At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng
pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip
kay Cristo Jesus.

Mga Taga-Colosas 3:12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng
Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng
kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod:

2 Mga Taga-Tesalonica 2:2 Upang huwag kayong madaling makilos sa
inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa
pamamagitan man ng espiritu,  o  sa pamamagitan ng salita,  o  sa



pamamagitan  ng  sulat  na  waring  mula  sa  amin,  na  wari  bagang
nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon;

2 Timoteo  1:7 Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng
katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan.

Tito  2:6  Iaral  mo  rin  naman  sa  mga  bagong  tao  na  sila'y
mangagpakahinahon ng pagiisip:

Mga Hebreo 8:10 Sapagka't ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa
sangbahayan ni Israel Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng
Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pagiisip,
At  sa  kanilang  mga  puso'y  aking  isusulat  ang  mga ito.  At  ako'y
magiging Dios nila, At sila'y magiging bayan ko:

1  Pedro  1:13  Kaya't  inyong  bigkisan  ang  mga  baywang  ng  inyong
pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang
inyong  pagasa  sa  biyayang  dadalhin  sa  inyo  sa  pagkahayag  ni
Jesucristo;

1 Pedro 5:2 Pangalagaan ninyo ang kawan ng Dios na nasa inyo, na
magsigamit  kayo  ng  pagpupuno,  na  hindi  sapilitan,  kundi  may
kasayahan, na ayon sa kalooban ng Dios; ni hindi dahil sa mahalay
na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip;

2 Pedro 3:1 Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinusulat
ko sa inyo; at sa dalawa'y ginigising ko ang inyong tapat na pagiisip
sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa inyo;

Pahayag 17:9 Narito ang pagiisip na may karunungan. Ang pitong ulo
ay pitong bundok na kinauupuan ng babae:
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