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Marcos 5:15 Dinmaop hira kan Jesus ngan kinmita hira han tawo nga may-
ada  anay  mga  yawa.  Nalingkod  hiya,  diri  na  lubas  ngan  maupay  na
igkahimangraw. Ngan nahadlok hira ngatanan.

Lucas 8:35 Ginmawas an mga tawo hin pagkita han nahinabo. Kinmadto
hira kan Jesus, ngan hinkit-an nira an tawo nga iniwasan na han mga
yawa nga nalingkod ha tiilan ni Jesus, may bado na, ngan maupay na an
panhunahuna; ngan nahadlok hira ngatanan.

Buhat 17:11 An mga tawo didto mas andam hin pagkarawat han mensahe
kay han mga taga-Tesalonica. Kinasingkasing an ira pamati han pulong,
ngan kada adlaw nag-aaram hira han Kasuratan hin pagkita kon matuod
ba an iginyakan ni Pablo.

Buhat 20:19 An akon buruhaton gintuman ko sugad nga surugoon han Ginoo
upod an tim-os nga pagpaubos ngan mga pagtangis ha butnga han mga
kakurian  nga  inmabot  ha  akon  tungod  han  mga  pagbudhi  han  mga
Judiyo.

Roma  7:25 Salamat han Dyos, may-ada ko Magtaralwas, hi Jesu-Cristo nga
aton Ginoo!  Sanglit  amo ini  an akon kahimtang: nag-aalagad ako han
balaod han Dyos pinaagi la han akon hunahuna, kundi nag-aalagad ako
han balaod han sala pinaagi han akon lawasnon nga kinaiya.

Roma  8:6 Adton dayuday naghuhunahuna han mga butang nga lawasnon,
an  ira  sangpotanan  amo  an  kamatayon;  kundi  adton  dayuday
naghuhunahuna han mga butang nga espirituhanon, an ira sangpotanan
amo an kinabuhi ngan an kamurayaw.

Roma  8:27  Ngan an  Dyos  nga  nakita  han  mga kasingkasing  han tawo
maaram  han  ginhuhunahuna  han  Espiritu;  kay  an  Espiritu  han  Dyos
nanginginyupo para han iya mga tawo, ngan sumala han iya kaburut-on.

Roma   11:34  Sumala  han  siring  han  Kasuratan,  “Hin-o  in  maaram  han
hunahuna han Ginoo? Hin-o in makakawaydong ha iya?

Roma  12:2 Ayaw na kamo pag-uyon han mga paagi hini  nga kalibutan,
kundi tugoti niyo an Dyos hin pagbag-o ha iyo pinaagi han hingpit nga
pagkabalhin han iyo hunahuna. Ngan mahibabaro na kamo han kaburot-
on han Dyos—kon ano an maupay, an hingpit, ngan nakakalipay ha iya.

Roma  12:16  Pagpakita  kamo hin  pareho  nga  panginlabot  ha ngatanan.
Ayaw pagpalabilabi, kundi karawata niyo an ubos nga mga katungdanan.



Ayaw kamo pagpakamaaram ha iyo kalugaringon.
Roma  14:5 Nakahunahuna in usa ka tawo nga in usa nga adlaw labi ka

importante kay han iba, samtang nakahunahuna in lain nga tawo nga
pareho  la  ka  importante  an  ngatanan  nga  mga  adlaw.  Kinahanglan
magdig-on an kada usa han iya kalugaringon nga panhunahuna.

Roma  15:6 basi mag-urusa unta kamo ngatanan hin pagdayaw han Dyos
nga Amay han aton Ginoo Jesu-Cristo.

1 Corinto 1:10 Nahangyo ako ha iyo, kabugtoan, pinaagi han pagburot-an
han aton Ginoo Jesu-Cristo, nga magkauruyon kamo ngatanan dida han
iyo  mga  iginyayakan,  basi  mawaray  dida  ha  iyo  pagkabahinbahin.
Mahingpit unta an iyo pagkaurosa dida hin usa la nga panhunahuna ngan
panuyo.

1 Corinto 2:16 Sumala han siring han Kasuratan, “Hin-o an nakakasabot han
hunahuna han Ginoo? Hin-o an makakagwaydong ha iya?” Kundi aanhi
na ha aton an hunahuna ni Cristo.

2  Corinto  7:7  Diri  la  han  iya  pag-abot,  kundi  han  iya  sumat  liwat  kon
ginpaunan-o niyo pagdasig ha iya. Ginsumatan kami niya han iyo duro
nga kahidlaw ha akon, han iyo pagkabido, ngan han iyo kaandam hin
pag-ugop ha akon. Sanglit dinmugang pa gud an akon kamalipayon yana.

2 Corinto 8:12 Kon karuyag gud niyo humatag, kakarawton ini han Dyos
sumala han sadang niyo ihatag, diri han waray dida ha iyo. (1 Chronicles
28:9)

2 Corinto 9:2 Maaram ako nga andam kamo hin pagbulig ngan iginparayaw
ko  ngani  kamo  ngadto  han  mga  tawo  ha  Macedonia.  Nagsiring  ako,
“Andam hin pagbulig an mga kabugtoan ha Acaya tikang pa hadton una
nga tuig.” Nakapukaw an iyo kasindak han kadam-an ha ira.

2  Corinto  13:11  Ha  kataposan,  kabugtoan,  adyos!  Tinguhaa  niyo  an
pagkahingpit; pamatii an akon mga hangyo; upaya an iyo pagkasarabot
ngan pag-ukoy kamo nga malinawon. Ngan maada unta ha iyo an Dyos
han gugma ngan kamurayaw.

Efeso 4:23 Kinahanglan mabag-o hin hingpit an iyo mga kasingkasing ngan
mga hunahuna.

Filipos  2:2-5 Kon sugad, nag-aaghat ako ha iyo nga paghingpiton niyo an
akon kalipay pinaagi hin kamay-ada sugad nga mga panhunahuna, pag-
inangbitay hin sugad nga paghigugma, ngan pagkaurosa ha kasingkasing
ug kalag. 3 Ayaw kamo pagbuhat nga tikang hin hinalot nga tinguha, o
tikang hin waray la pulos nga ungara hin paghinambog; kundi pagpaubos
kamo ngatanan, ngan waray hunahuna nga kamo maoruopay kay han
iba.  4  Paghunahunaa  niyo  an  kaupayan  han  iba,  diri  an  iyo  la
kalugaringon. 5 Angay angkonon niyo ini nga panhunahuna nga nakada



kan Cristo Jesus:
Filipos  4:2 Euodia ngan Sintique, upaya an iyo pagsabot nga duha sugad

nga magbugto kamo dida han Ginoo.
Filipos  4:7 Ngan an kalinaw han Dyos nga diri natutugkad han hunahuna

han tawo mag-upod han iyo mga kasingkasing ug hunahuna dida han iyo
pakig-usa kan Cristo Jesus. (Isaias 26:3)

Colosas 3:12 Hi kamo amo an mga tawo han Dyos; ginhigugma kamo niya
ngan ginpili nga magin iya kalugaringon. Sanglit, kinahanglan maloloy-on
kamo, mapuanguron, mapinaubsanon, buotan, ngan may-ada pagpaid.

2 Tesalonica 2:2 nga diri kamo malisang dayon o kalasan tungod han sumat
nga inmabot na daw kono an Adlaw han Ginoo. Bangin may nagpanagna
o may nagwali hito o bangin may nagsiring nga iginsurat ini namon.

2 Timoteo 1:7 Kay an Espiritu nga iginhatag ha aton han Dyos diri espiritu
hin  kaawod;  lugod,  Espiritu  hin  gahom,  gugma,  ngan  pagpugong  han
kalugaringon.

Tito  2:6  Ha  amo  nga  paagi  aghata  an  batan-on  nga  kalalaken-an  hin
pagpugong han ira kalugaringon.

Hebreo 8:10 Yana, amo ini an ginsaaran nga hihimoon ko han mga tawo han
Israel ha mga adlaw nga tiarabot, nasiring an Ginoo, Ibubutang ko an
akon mga balaod ha ira mga hunahuna, ngan isusurat  ko ha ira mga
kasingkasing. Magigin Dyos ako nira, ngan hira magigin akon mga tawo.

1 Pedro 1:13 Sanglit, andama an iyo mga hunahuna. Pag-ikmat ngan bug-
osa an iyo paglaom dida han mga kaupayan nga ihahatag ha iyo kon
igpadayag na hi Jesu-Cristo.

1 Pedro 5:2 mangnoi niyo an panon nga igintapod ha iyo han Dyos, ngan
tumana niyo nga malipayon, sugad han karuyag han Dyos ha iyo, ngan
diri tungod kay ginpirit kamo. Tumana an iyo buruhaton, diri tungod hin
suhol la, kundi hin tinuod nga tinguha hin pag-alagad.

2 Pedro 3:1 Hinigugma ko nga kasangkayan, ikaduha ko na ini nga surat ha
iyo. Dida hini nga duha nga akon surat gintinguha ko hin pagpukaw hin
putli nga mga panhunahuna pinaagi hin pagpahinumdom ha iyo hini nga
mga butang.

Santiago  1:17 Natikang ha langit an tagsa nga maupay ngan hingpit nga
hatag, tikang han Dyos nga Magburuhat han langitnon nga mga kapawa,
nga diri nababalhin o nahatag hin kasirom kon hiya nabirik. (Job 23:13)

Ginpadayag  17:9  “Kinahanglan  nga  may-ada  kinaadman  nga  hibaro  hin
pakasabot hini nga mga butang. An pito nga mga ulo amo an pito nga
mga pungtod nga linilingkoran han babaye. Mahimo liwat nga pito ini nga
mga hadi.
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Marcos  7:21  Kay  tikang  ha  sakob,  tikang  ha  kasingkasing,  naguwa  an
magraot nga mga panhunahuna nga nakakaaghat hin panikas, pamatay,
(Eziquiel 38:10)

Lucas 12:29 Sanglit ayaw kamo pagpinangarit, nga dayuday la nababaraka
hiunong han iyo kakaonon ngan iimnom.

Buhat 12:20 Nasina hin duro hi Herodes han mga tawo ha Tiro ug ha Sidon.
Sanglit nagkaurosa hira hin pakigkita kan Herodes. Syahan nadara nira
hi Blasto nga tinaporan han palasyo hin pagbulig ha ira. Niyan kinmadto
hira kan Herodes ngan nakigsangkay ha iya,  kay an pagkaon han ira
nasod natikang man ha tuna han hadi.

Buhat 14:2 Kundi an mga Hentil gintukso han mga Judiyo nga diri natoo,
sanglit nasina hira han mga magtinuohon.

Roma  1:28 Tungod nga nadiri an mga tawo hin pagkilala han matuod nga
Dyos, ginpabay-an na la hira ha ira magngil-ad nga mga panhunahuna
ngan han diri angay nga ira ginawian.

Roma  8:6,7 Adton dayuday naghuhunahuna han mga butang nga lawasnon,
an  ira  sangpotanan  amo  an  kamatayon;  kundi  adton  dayuday
naghuhunahuna han mga butang nga espirituhanon, an ira sangpotanan
amo an  kinabuhi  ngan  an  kamurayaw.  7  Sanglit  nagigin  kaaway han
Dyos an tawo nga lawasnon la an iya panhunahuna; kay diri hiya nasugot
han Balaod han Dyos, ngan ha pagkatinuod, diri gud hiya makakahimo
hin pagsugot.

Roma   11:20  Matuod  ito.  Ginbanggi  hira  kay  waray  man  hira  tumoo,
samtang  nagpapabilin  kamo  kay  natoo  man  kamo.  Kundi  ayaw
pagparayaw; lugod kahadlok kamo.

2  Corinto  10:5  ginpupukan  namon  an  tagsa  nga  mapahitas-on  nga
makaurulang nga nakontra han hibaro han Dyos; ginbibihag namon an
tagsa nga panhunahuna ngan amon ginpapasugot kan Cristo.

2 Corinto 11:3 Nahahadlok ako nga mahiloan an iyo mga panhunahuna ngan
bayaan niyo an iyo tim-os nga paghigugma kan Cristo—sugad kan Eva
nga nalimbongan han mga limbong han halas.

Efeso  2:3  Sugad  kita  ngatanan  ha  ira  hadto  anay,  ngan  nag-ukoy  kita
sumala  han  aton  lawasnon  nga  mga  karuyagon  ngan  asay  naton
ginbuhat an naangay han mga karuyagon han aton kalugaringon nga mga
lawas ngan hunahuna. Sugad han iba, dida hini nga aton hin-aaraan nga
kamutangan, aton kapalaran an pag-antos han kapungot han Dyos.

Efeso 4:17 Sanglit ha ngaran han Ginoo, ginpapahimangno ta kamo: ayaw



kamo pagpadayon hin pag-ukoy hin kinabuhi sugad han mga diri nakilala
han Dyos nga waray pulos an mga panhunahuna,

Colosas 1:21 Hadto anay hirayo kamo han Dyos, ngan mga kaaway kamo
niya,  tungod  han  magraot  nga  mga  butang  nga  iyo  ginbuhat  ngan
ginhunahuna. (Proverbio 21:27; Eziquiel 23:17)

Colosas 2:18 Ayaw kamo tugot nga paghukman kamo hin bisan hin-o nga
nagpapakalabaw ha iyo tungod hin ira linain nga mga panan-awon, ngan
nagpipirit pagpakita hin diri tinuod nga pagpaubos ngan han pagsingba
hin  mga anghel.  Hin  waray  ano man nga hinungdan naparayaw la  in
sugad hito nga tawo pinaagi han iya panhunahuna,

1  Tesalonica  5:14 Nag-aaghat  kami  ha  iyo,  kabugtoan:  sagdoni  an  mga
hubya, dasiga an mga awdanon, buligi an mga magluya, ngan ipakita ha
ngatanan an iyo kamailobon.

2 Tesalonica 2:2 nga diri kamo malisang dayon o kalasan tungod han sumat
nga inmabot na daw kono an Adlaw han Ginoo. Bangin may nagpanagna
o may nagwali hito o bangin may nagsiring nga iginsurat ini namon.

1  Timoteo  6:5  ngan  dayon  nga  pakiglaris  han  mga tawo  nga  waray  na
maupay  nga  mga  panhunahuna,  ngan  nawad-an  na  han  kamatuoran.
Naghuhunahuna hira nga an toluohan usa nga paagi hin pagparigko.

2 Timoteo 3:8 Sugad han pagsupak nira Janes ug Jambres kan Moises, amo
man pagsupak han kamatuoran hini ng mga tawo—kanay mga hunahuna
waray gamit ngan pakyas na an ira pagtoo.

Tito 1:15 Para hadton mga putli putli an ngatanan nga mga butang; kundi
para  hadton  mga  maghugaw  ngan  diri  matinuohon  waray  putli  nga
butang  kay  nahugawan  na  an  ira  mga  konsensya  ngan  mga
panmurubuot.

Hebreo 12:3 Palandonga daw niyo kon ano an iya gin-agian, kon gin-unan-o
niya  pag-asdang han damo nga mga pagdumot han mga makasasala!
Sanglit ayaw gud kamo pagturaw ngan pagtalikod.

Santiago  1:7/8 In sugad hini nga tawo nga waray buot nga tinipigan ngan
diri  katataporan,  kinahanglan  diri  maghunahuna  nga  may-ada  niya
kakarawaton tikang han Ginoo.
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