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Genesis  26:35 At sila'y nakasama ng loob kay Isaac at kay Rebeca.
Deuteronomio  28:65  At  sa  gitna  ng  mga  bansang  ito  ay  hindi  ka

makakasumpong  ng  ginhawa,  at  mawawalan  ng  kapahingahan  ang
talampakan ng iyong paa: kundi bibigyan ka ng Panginoon doon ng sikdo
ng puso, at pangangalumata, at panglalambot ng kaluluwa:

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

2 Samuel 17:8 Sinabi ni Husai bukod sa rito, Iyong kilala ang iyong Ama at
ang kaniyang mga lalake,  na sila'y  makapangyarihang lalake at sila'y
nagngingitngit  sa  kanilang  mga  pagiisip  na  gaya  ng  isang  oso  na
ninakawan  sa  parang  ng  kaniyang  mga  anak:  at  ang  iyong  ama  ay
lalaking mangdidigma, at hindi tatahan na kasama ng bayan.

Mga Kawikaan 21:27 Ang hain ng masama ay karumaldumal: gaano pa nga,
pagka kaniyang dinadala na may masamang isip!

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

Ezekiel 23:17,22,28 At sinipingan siya ng mga taga Babilonia sa higaan ng
pagibig, at kanilang dinumhan siya ng kanilang pagpapatutot, at siya'y
nahawa sa kanila, at ang kaniyang kalooban ay tinabangan sa kanila. 22
Kaya,  Oh Oholiba,  ganito ang sabi  ng Panginoong Dios;  Narito,  aking
ibabangon  ang  mga  mangingibig  sa  iyo  laban  sa  iyo,  na  siyang
pinagsawaan ng iyong kalooban, at aking dadalhin sila laban sa iyo sa
lahat ng dako: 28 Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Narito,
ibibigay  kita  sa  kamay  ng  mga ipinagtatanim mo,  sa  kamay  ng  mga
pinagsawaan ng iyong kalooban;

Ezekiel  36:5  Kaya't  ganito  ang  sabi  ng  Panginoong  Dios:  Tunay  na  sa
silakbo ng aking paninibugho ay nagsalita ako laban sa nalabi sa mga
bansa, at laban sa buong Edom, na nagtakda ng aking lupain sa kanilang
sarili na pag-aari na may kagalakan ng buo nilang puso, na may sama ng
loob, upang ihagis na pinakasamsam.

Ezekiel 38:10 Ganito ang sabi ng Panginoong Dios: Mangyayari sa araw na
yaon,  na  mga  bagay  ay  darating  sa  iyong  pagiisip,  at  ikaw  ay
magpapanukala ng masamang panukala:

Daniel   5:20  Nguni't  nang  ang  kaniyang  puso  ay  magpakataas,  at  ang



kaniyang espiritu ay magmatigas na siya'y gumawang may kapalaluan,
siya'y  ibinaba  sa  kaniyang  luklukang  pagkahari,  at  inalis  nila  ang
kaniyang kaluwalhatian:

Lucas 12:29 At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin, at
kung ano ang inyong iinumin,  o huwag man kayo'y  mapagalinlangang
pagiisip.

Mga Gawa 12:20 At galit na galit nga si Herodes sa mga taga Tiro at taga
Sidon: at sila'y nangagkaisang pumaroon sa kaniya, at, nang makaibigan
na  nila  si  Blasto  na  katiwala  ng  hari,  ay  kanilang  ipinamanhik  ang
pagkakasundo, sapagka't ang lupain nila'y pinakakain ng lupain ng hari.

Mga Gawa 14:2 Datapuwa't  inudyukan ng mga Judiong suwail  ang mga
kaluluwa ng mga Gentil, at pinasama sila laban sa mga kapatid.

Mga Taga-Roma 1:28 At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang
Dios, ibinigay sila ng Dios sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin
yaong mga bagay na hindi nangararapat;

Mga  Taga-Roma  8:6,7  Sapagka't  ang  kaisipan  ng  laman  ay  kamatayan;
datapuwa't  ang  kaisipan  ng  Espiritu  ay  buhay  at  kapayapaan.  7
Sapagka't  ang  kaisipan  ng  laman  ay  pakikipagalit  laban  sa  Dios;
sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari:

Mga  Taga-Roma 11:20  Mabuti;  sa  kawalan  nila  ng  pananampalataya  ay
nangabali sila, at sa iyong pananampalataya'y nakatayo ka. Huwag kang
magpalalo kundi matakot ka:

2 Mga Taga-Corinto 10:5 Na siyang gumigiba ng mga maling haka, at ng
bawa't  bagay  na  matayog  na  nagmamataas  laban  sa  karunungan  ng
Dios, at bumibihag sa lahat ng pagiisip sa pagtalima kay Cristo;

2 Mga Taga-Corinto 11:3 Nguni't ako'y natatakot, baka sa anomang paraan,
kung paanong si  Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang katusuhan, ang
inyong  walang  malay  at  malinis  na  mga  pagiisip  na  kay  Cristo  ay
pasamain.

Mga  Taga-Efeso  2:3  Sa  gitna  ng  mga  yaon,  tayo  rin  naman,  ng  ibang
panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating
ginagawa  ang  mga  pita  ng  laman  at  ng  pagiisip,  at  tayo  noo'y
katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba:

Mga  Taga-Efeso  4:17  Ito  nga  ang  sinasabi  ko,  at  sinasaksihan  sa
Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad
ng mga Gentil, sa pagpapalalo sa kanilang pagiisip,

Mga  Taga-Colosas  1:21  At  kayo,  nang  nakaraang  panahon  ay
nangahihiwalay  at  mga  kaaway  sa  inyong  pagiisip  sa  inyong  mga



gawang masasama.
Mga Taga-Colosas 2:18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa

inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga
anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo
ng  walang  kabuluhan  sa  pamamagitan  ng  kaniyang  akalang  ukol  sa
laman,

1 Mga Taga-Tesalonica 5:14 At aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid,
na  inyong  paalalahanan  ang  mga  manggugulo,  palakasin  ang  mga
mahihinang-loob,  alalayan  ang  mga  mahihina,  at  maging
mapagpahinuhod kayo sa lahat.

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;

1 Timoteo  6:5 Pagtataltalan ng mga taong masasama ang pagiisip at salat
sa  katotohanan,  na  nagsisipagakala  na  ang  kabanalan  ay  paraan  ng
pakinabang.

2 Timoteo 3:8 At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay
Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan;
mga  taong  masasama  ang  pagiisip,  mga  itinakuwil  tungkol  sa
pananampalataya.

Tito 1:15 Sa malinis  ang lahat ng mga bagay ay malinis:  datapuwa't  sa
nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anomang malinis; kundi
pati ng kanilang pagiisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa.

Mga  Hebreo  12:3  Sapagka't  dilidilihin  ninyo  yaong  nagtiis  ng  gayong
pagsalangsang  ng  mga  makasalanan  laban  sa  kaniyang  sarili,  upang
kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa.

Santiago 1:8 Ang taong may dalawang akala, ay walang tiyaga sa lahat ng
kaniyang mga paglakad.
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