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Exodo  15:9  Sinabi  ng  kaaway,  Aking  hahabulin,  aking  aabutan,
magbabahagi ako ng samsam, Ang aking nasa ay masisiyahan sa kanila;
Aking bubunutin ang aking tabak, lilipulin sila ng aking kamay.

Exodo 18:21 Bukod dito'y hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa,
gaya  ng  matatakutin  sa  Dios,  na  mga  taong  mapagpatotoo,  na  mga
napopoot sa kasakiman; at siyang mga ilagay mo sa kanila, na magpuno
sa  mga  lilibuhin,  magpuno  sa  mga  dadaanin,  magpuno  sa  mga
lilimangpuin, at magpuno sa mga sasangpuin:

Exodo 20:14 Huwag kang mangangalunya.
Exodo 20:17 Huwag mong iimbutin  ang bahay  ng iyong kapuwa,  huwag

mong  iimbutin  ang  asawa  ng  iyong  kapuwa,  ni  ang  kaniyang  aliping
lalake o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anomang
bagay ng iyong kapuwa.

Mga Bilang 11:4 At ang halohalong karamihan na nasa gitna nila ay nahulog
sa kasakiman: at ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at
nagsabi, Sino ang magbibigay sa atin ng karneng makakain?

Deuteronomio 5:21 Ni huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapuwa; ni
huwag mong pagnanasaan ang bahay ng iyong kapuwa, ang kaniyang
bukid, ni ang kaniyang aliping lalake, o babae, ni ang kaniyang baka, ni
ang kaniyang asno, ni anomang bagay ng iyong kapuwa.

Deuteronomio 12:20 Pagka palalakihin ng Panginoon mong Dios ang iyong
hangganan,  gaya  ng  kaniyang  ipinangako  sa  iyo,  at  iyong  sasabihin,
Ako'y  kakain  ng  karne,  sapagka't  nasa  mong  kumain  ng  karne;  ay
makakakain ka ng karne, ayon sa buong nasa mo.

Deuteronomio  22:22  Kung  ang  isang  lalake  ay  masumpungan,  na
sumisiping sa isang babaing may asawa, ay kapuwa nga sila papatayin,
ang lalake na sumiping sa babae, at ang babae: gayon mo aalisin ang
kasamaan sa Israel.

Josua 7:21 Nang aking makita sa samsam ang mainam na balabal na yaring
Babilonia,  at  ang dalawang daang siklong pilak,  at  ang isang dila  na
ginto, na limang pung siklo ang timbang, ay akin ngang inimbot, at aking
kinuha; at, narito, nangakukubli sa lupa sa gitna ng aking tolda, at ang
pilak ay nasa ilalim niyaon.

Mga Awit 10:3 Sapagka't ang masama ay nagmamalaki sa nais ng kaniyang
puso, at ang mapagimbot ay nagtatakuwil, oo, nagwawalang kabuluhan
sa Panginoon.

Mga Awit 78:18 At kanilang tinukso ang Dios sa kanilang puso, sa paghingi



ng pagkain sa kanilang pita.
Mga  Awit  78:30  Hindi  sila  nagsihiwalay  sa  kanilang  pita,  ang  kanilang

pagkain ay nasa kanila pang mga bibig,
Mga Awit 81:12 Sa gayo'y aking pinasunod sa pagmamatigas ng kanilang

puso, upang sila'y makalakad sa kanilang sariling mga payo.
Mga Awit 106:14 Kundi nagnais ng di kawasa sa ilang, at tinukso ang Dios

sa ilang.
Mga Awit 119:36 Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patotoo, at huwag

sa kasakiman.
Mga Kawikaan 1:19 Ganyan ang mga lakad ng bawa't sakim sa pakinabang;

na nagaalis ng buhay ng mga may-ari niyaon.
Mga  Kawikaan  6:25  Huwag  mong  pitahin  ang  kaniyang  kagandahan  sa

iyong puso; at huwag ka mang hulihin niya ng kaniyang mga talukap-
mata.

Mga  Kawikaan  15:27  Siyang  sakim  sa  pakinabang  ay  bumabagabag  ng
kaniyang sariling sangbahayan: nguni't siyang nagtatanim sa mga suhol
ay mabubuhay.

Mga  Kawikaan  21:25,26  Ang  nasa  ng  tamad  ay  pumapatay  sa  kaniya;
sapagka't  tumatanggi  ang kaniyang mga kamay sa paggawa.  26 May
nagiimbot sa kasakiman buong araw: nguni't ang matuwid ay nagbibigay
at hindi nagkakait.

Mga Kawikaan 28:16 Ang  pangulo  na kulang sa paguunawa ay  lubhang
mamimighati rin: nguni't siyang nagtatanim sa kasakiman ay dadami ang
kaniyang mga kaarawan.

Isaias 56:11 Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailan man ay walang
kabusugan;  at ang mga ito ay mga pastor  na hindi  nangakakaunawa:
sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng
dako, bawa't isa'y sa kaniyang pakinabang.

Isaias 57:17 Dahil sa kasamaan ng kaniyang kasakiman ay napoot ako, at
sinaktan ko siya;  aking ikinubli  ang aking mukha at ako'y  napoot;  at
siya'y yumaong nanghimagsik ng lakad ng kaniyang puso.

Jeremias 6:13 Sapagka't mula sa kaliitliitan nila hanggang sa kalakilakihan
nila, bawa't isa ay ibinigay sa kasakiman; at mula sa propeta hanggang
sa saserdote bawa't isa'y gumagawang may kasinungalingan.

Jeremias  22:17  Nguni't  ang  iyong  mga  mata  at  ang  iyong  puso  ay  sa
kasakiman lamang,  at  upang magbubo ng walang salang dugo,  at  sa
kapighatian, at sa karahasan, upang gawin.

Jeremias  51:13  Oh  ikaw  na  tumatahan  sa  ibabaw  ng  maraming  tubig,
sagana sa mga kayamanan, ang iyong wakas ay dumating, ang sukat ng
iyong kasakiman.

Ezekiel 6:9 At silang nangakatanan sa inyo ay aalalahanin ako sa gitna ng



mga  bansa  na  pagdadalhan  sa  kanilang  bihag,  kung  paanong  ako'y
nakipagkasira sa kanilang masamang kalooban na humiwalay sa akin, at
sa  kanilang  mga  mata,  na  yumaong  sumamba  sa  kanilang  mga
diosdiosan;  at  sila'y  magiging  kasuklamsuklam  sa  kanilang  sariling
paningin dahil  sa mga kasamaan na kanilang nagawa sa lahat nilang
kasuklamsuklam.

Ezekiel 14:4,5 Kaya't salitain mo sa kanila, at sabihin mo sa kanila, Ganito
ang sabi ng Panginoong Dios, Bawa't tao sa sangbahayan ni Israel na
nagtataglay  ng  kaniyang  mga  diosdiosan  sa  kaniyang  puso,  at
naglalagay ng katitisuran ng kaniyang kasamaan sa harap ng kaniyang
mukha,  at  naparoroon  sa  propeta;  akong  Panginoon  ay  sasagot  sa
kaniya roon ng ayon sa karamihan ng kaniyang mga diosdiosan;

5 Upang aking makuha ang sangbahayan ni Israel sa kanilang sariling puso
sapagka't  silang  lahat  ay  nagsilayo  sa  akin  dahil  sa  kanilang  mga
diosdiosan.

Ezekiel 22:12 Sa iyo ay nagsitanggap sila ng suhol upang magbubo ng dugo;
ikaw  ay  kumuha  ng  patubo't  pakinabang,  at  ikaw ay  nakinabang  ng
malabis sa iyong kapuwa sa pamamagitan ng pagpighati, at nilimot mo
ako, sabi ng Panginoong Dios.

Ezekiel 33:31 At dumating sa iyo na wari ang bayan ay dumarating, at sila'y
nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan, at kanilang dinidinig
ang  iyong  mga  salita,  nguni't  hindi  nila  ginagawa;  sapagka't  sila'y
nangagsasalita  ng  malaking  pagibig  ng  kanilang  bibig,  nguni't  ang
kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang.

Hosea 4:12 Ang aking bayan ay humingi ng payo sa kanilang tungkod, at
ang  kanilang  tungkod  ay  nagpapahayag  sa  kanila;  sapagka't  ang
pagpapatutot  ay  nagligaw  sa  kanila,  at  sila'y  nagpatutot,  na
nagsisihiwalay sa kanilang Dios.

Hosea 5:4 Hindi  sila  titiisin  ng kanilang mga gawain na manumbalik  sa
kanilang Dios;  sapagka't  ang pagpapatutot ay nasa loob nila,  at  hindi
nila nakikilala ang Panginoon.

Mikas 2:2 At sila'y nangagiimbot ng mga bukid, at kanilang inaangkin; at ng
mga  bahay,  at  inaalis:  at  kanilang  pinipighati  ang  isang  tao  at  ang
kaniyang sangbahayan, ang tao, at ang kaniyang mana.

Nahum 3:4 Dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minagandang patutot,
na  panguna  ng  pangeenkanto,  na  nagbibili  ng  mga  bansa  sa
pamamagitan  ng  kaniyang  pagpapatutot,  at  ng  mga  angkan  sa
pamamagitan ng kaniyang mga pangeenkanto.

Habakkuk 2:9 Sa aba niya na nagiimpok ng masamang pakinabang para sa
kaniyang  sangbahayan,  upang  kaniyang  mailagay  ang  pugad  niya  sa
itaas, upang siya'y maligtas sa kamay ng kasamaan!



Mateo  5:28 Datapuwa't  sinasabi  ko  sa  inyo,  na  ang bawa't  tumingin  sa
isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala,  na ng
pangangalunya sa kaniyang puso.

Marcos 4:19 At ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya
ng  mga  kayamanan,  at  ang  mga  pita  sa  ibang  mga  bagay  na
nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga.

Marcos 7:22 Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang
kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang
kamangmangan:

Lucas 3:14 At tinanong naman siya ng mga kawal,  na nangagsasabi,  At
kami,  anong  dapat  naming  gawin?  At  sa  kanila'y  sinabi  niya,  Huwag
kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni mangagparatang; at
mangagkasiya kayo sa bayad sa inyo.

Lucas  12:15  At  sinabi  niya  sa  kanila,  Mangagmasid  kayo,  at  kayo'y
mangagingat  sa  lahat  ng  kasakiman:  sapagka't  ang  buhay  ng tao ay
hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya.

Lucas  16:14  At  ang  mga  Fariseo,  na  pawang  maibigin  sa  salapi,  ay
nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito; at siya'y tinutuya nila.

Juan 8:44 Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama
ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una,
at  hindi  nananatili  sa  katotohanan,  sapagka't  walang katotohanan sa
kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya
ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito.

Mga Gawa 20:33 Hindi ko inimbot ang pilak ninoman, o ang ginto, o ang
pananamit.

Mga Taga-Roma 1:24-29 Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang
mga puso ay ibinigay sila ng Dios sa kahalayan, upang alisan nila ng puri
ang kanilang mga katawan sa kanikanilang sarili: 25 Sapagka't pinalitan
nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba
at  nangaglingkod  sa  nilalang  kay  sa  Lumalang,  na  siyang  pinupuri
magpakailan man. Siya nawa. 26 Dahil dito'y ibinigay sila ng Dios sa mga
mahahalay  na  pita:  sapagka't  pinalitan  ng  kanilang  mga  babae  ang
katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo: 27 At gayon din
naman ang mga lalake, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa
mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa,
na gumagawa ng kahalayan ang mga lalake sa mga kapuwa lalake, at
tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali.
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;  29  Nangapuspus  sila  ng  buong  kalikuan,  ng
kasamaan,  ng kasakiman, ng kahalayan;  puspos ng kapanaghilian,  ng



pagpatay sa kapuwa tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan;
mga mapagupasala,

Mga  Taga-Roma  6:12  Huwag  ngang  maghari  ang  kasalanan  sa  inyong
katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga
pita:

Mga Taga-Roma 7:7 Ano nga ang ating sasabihin?  Ang kautusan baga'y
kasalanan? Huwag nawang mangyari. Datapuwa't, hindi ko sana nakilala
ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan: sapagka't hindi ko
sana nakilala ang kasakiman, kung hindi sinasabi ng kautusan, Huwag
kang mananakim:

Mga Taga-Roma 13:9 Sapagka't ito, Huwag kang mangangalunya, Huwag
kang papatay, Huwag kang magnanakaw, Huwag kang mananakim, at
kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito, sa makatuwid
baga'y Ibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng sa iyong sarili.

Mga  Taga-Roma  13:14  Kundi  bagkus  isakbat  ninyo  ang  Panginoong
Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang
mga kahalayan noon.

1 Mga Taga-Corinto 5:10,11 Tunay nga hindi ang ibig sabihin ay sa mga
mapakiapid  sa  sanglibutang  ito,  o  sa  mga  masasakim  at  mga
manglulupig, o sa mga mananamba sa diosdiosan; sapagka't kung gayo'y
kinakailangang  magsialis  kayo  sa  sanglibutan:  11  Datapuwa't
sinusulatan ko nga kayo, na huwag kayong makisama sa kanino mang
tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba
sa  diosdiosan,  o  mapagtungayaw,  o  manglalasing,  o  manglulupig;  sa
gayo'y huwag man lamang kayong makisalo.

1 Mga Taga-Corinto 6:9,10 O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay
hindi  magsisipagmana  ng  kaharian  ng  Dios?  Huwag  kayong  padaya:
kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang
mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid
sa kapuwa lalake. 10 Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim,
ni  ang  mga  manglalasing,  ni  ang  mga  mapagtungayaw,  ni  ang  mga
manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Dios.

1 Mga Taga-Corinto 10:6 Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga
halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na
masama na gaya naman nila na nagsipagnasa.

1 Mga Taga-Corinto 12:31 Datapuwa't maningas ninyong nasain, ang lalong
dakilang  mga  kaloob.  At  itinuturo  ko  sa  inyo  ang  isang  daang
kagalinggalingan.

1  Mga  Taga-Corinto  14:39  Kaya  nga,  mga  kapatid  ko,  maningas  na
pakanasain  ninyong  makapanghula,  at  huwag  ninyong  ipagbawal  ang
magsalita ng mga wika.



2  Mga  Taga-Corinto  9:5  Iniisip  ko  ngang  kailangang  ipamanhik  sa  mga
kapatid, na mangaunang pumariyan sa inyo, at ihanda agad ang inyong
abuloy na ipinangako nang una, upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy,
at hindi gaya ng sapilitan.

Mga  Taga-Galacia  5:16-20  Sinasabi  ko  nga,  Magsilakad  kayo  ayon  sa
Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. 17 Sapagka't
ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa
laman; sapagka't ang mga ito ay nagkakalaban; upang huwag ninyong
gawin  ang  bagay  na  inyong  ibigin.  18  Datapuwa't  kung  kayo'y
pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. 19 At
hayag  ang  mga  gawa  ng  laman,  sa  makatuwid  ay  ang  mga  ito:
pakikiapid,  karumihan,  kalibugan,  20  Pagsamba  sa  diosdiosan,
pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga
pagkakaalitan,  mga  pagkakampikampi,  mga  pagkakabahabahagi,  mga
hidwang pananampalataya,

Mga Taga-Galacia 5:24 At ipinako sa krus ng mga na kay Cristo Jesus ang
laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito.

Mga Taga-Efeso 2:1-3 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil
sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, 2 Na inyong nilakaran
noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga
kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga
anak ng pagsuway; 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  4:19  Na  sila  sa  di  pagkaramdam  ng  kahihiyan  ay
napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng
buong kasakiman.

Mga  Taga-Efeso  4:22-27  At  inyong  iwan,  tungkol  sa  paraan  ng  inyong
pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama
ayon  sa  mga  kahalayan  ng  pagdaraya;  23  At  kayo'y  mangagbago  sa
espiritu  ng  inyong  pagiisip,  24  At  kayo'y  mangagbihis  ng  bagong
pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng
katotohanan.  25  Kaya  nga,  pagkatakuwil  ng  kasinungalingan,  ay
magsasalita ang bawa't isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa:
sapagka't tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. 26 Kayo'y mangagalit
at  huwag  kayong  mangakasala:  huwag  lumubog  ang  araw sa  inyong
galit: 27 Ni bigyan daan man ang diablo.

Mga Taga-Efeso 5:3,5 Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o
kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat
sa  mga  banal;  5  Sapagka't  talastas  ninyong  lubos,  na  sinomang



mapakiapid,  o  mahalay,  o  masakim,  na  isang  mapagsamba  sa  mga
diosdiosan, ay walang anomang mamanahin sa kaharian ni Cristo at ng
Dios.

Mga  Taga-Colosas  3:5  Patayin  nga  ninyo  ang  inyong  mga  sangkap  ng
katawang nangasa ibabaw ng lupa,  pakikiapid, karumihan,  masamang
pita,  masasamang  nasa,  at  kasakiman,  na  iya'y  pagsamba  sa  mga
diosdiosan;

1   Mga  Taga-Tesalonica  2:5  Sapagka't  hindi  kami  nasusumpungang
nagsisigamit kailan man ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman
ninyo, ni ng balabal man ng kasakiman, saksi ang Dios;

1   Mga  Taga-Tesalonica  4:3-7  Sapagka't  ito  ang  kalooban  ng  Dios,  sa
makatuwid baga'y ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa
pakikiapid;  4  Na  ang  bawa't  isa  sa  inyo'y  makaalam  na  maging
mapagpigil  sa  kaniyang  sariling  katawan  sa  pagpapakabanal  at
kapurihan, 5 Hindi sa pita ng kahalayan, na gaya ng mga Gentil na hindi
nangakakakilala  sa  Dios;  6  Na  sinoma'y  huwag  lumapastangan  at
magdaya sa kaniyang kapatid sa bagay na ito: sapagka't ang Panginoon
ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ng aming
ipinatalastas nang una na sa inyo at pinatotohanan. 7 Sapagka't tayo'y
tinawag ng Dios hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal.

1  Timoteo  3:3,8  Hindi  magulo,  hindi  palaaway,  kundi  malumanay,  hindi
mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi;  8 Gayon din naman ang mga
diakono  dapat  ay  mahuhusay,  hindi  dalawang  dila,  hindi  mahilig  sa
maraming alak, hindi mga sakim sa mahahalay na kapakinabangan;

1  Timothy  6:9,10  Datapuwa't  ang  mga  nagsisipagnasang  yumaman,  ay
nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at
nakasasama,  na  siyang  naglulubog  sa  mga  tao  sa  kapahamakan  at
kamatayan. 10 Sapagka't ang pagibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng
kasamaan; na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya,
at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan.

2 Timoteo 2:22 Datapuwa't layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan,
at  sundin mo ang kabanalan,  ang pananampalataya,  ang pagibig,  ang
kapayapaan,  kasama  ng  mga  nagsisitawag  sa  Panginoon  mula  sa
pusong malinis.

2  Timoteo  3:2  Sapagka't  ang  mga  tao'y  magiging  maibigin  sa  kanilang
sarili,  maibigin  sa  salapi,  mayayabang,  mga  mapagmalaki,
mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga
walang kabanalan,

2 Timoteo 3:6 Sapagka't sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay,
at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng
mga iba't ibang pita,



2 Timoteo 4:3 Sapagka't  darating ang panahon na hindi  nila  titiisin  ang
magaling  na  aral;  kundi,  pagkakaroon  nila  ng  kati  ng  tainga,  ay
magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang
sariling mga masasamang pita;

Tito 2:12 Na nagtuturo sa atin, upang, pagtanggi natin sa kalikuan at sa
mga  kahalayan  ng  sanglibutan,  ay  marapat  mabuhay  tayong  may
pagpipigil  at  matuwid  at  banal  sa  panahong  kasalukuyan  ng
sanglibutang ito;

Tito 3:3 Sapagka't tayo rin naman nang unang panahon ay mga mangmang,
mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sarisaring masamang
pita  at  kalayawan,  na  nangamumuhay  sa  masasamang  akala  at
kapanaghilian, mga napopoot, at tayo'y nangagkakapootan.

Mga Hebreo 13:5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo
sa  inyong  tinatangkilik:  sapagka't  siya  rin  ang  nagsabi,  Sa  anomang
paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita
pababayaan.

Santiago 1:14,15 Kundi  ang bawa't  tao ay  natutukso,  pagka nahihila  ng
sariling  masamang  pita  at  nahihikayat.  15  Kung  magkagayo'y  ang
kahalayan,  kung  maipaglihi  ay  nanganganak  ng  kasalanan:  at  ang
kasalanan, pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan.

Santiago 4:1-5 Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat
ang mga pagaaway sa inyo? hindi baga nagbubuhat dito, sa inyong mga
kalayawan  na  bumabaka  sa  inyong  mga  sangkap?  2  Kayo'y
nangagiimbot,  at  kayo'y  wala:  kayo'y  nagsisipatay,  at  kayo'y
nangaiinggit,  at  hindi  maaaring  kamtan:  kayo'y  nangakikipagaway  at
nangakikipagbaka;  kayo'y  wala,  sapagka't  hindi  kayo  nagsisihingi.  3
Kayo'y nagsisihingi, at hindi kayo nagsisitanggap, sapagka't nagsisihingi
kayo ng masama, upang gugulin sa inyong mga kalayawan. 4 Kayong
mga  mangangalunya,  hindi  baga  ninyo  nalalaman  na  ang
pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipagaway sa Dios? Sinoman
ngang magibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway
ng  Dios.  5  O  iniisip  baga  ninyo  na  ang  kasulatan  ay  nagsasalita  ng
walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais
hanggang sa kapanaghilian?

1  Pedro  1:14  Na  gaya  ng  mga anak  na  matalimahin,  na  huwag kayong
mangagasal  na  ayon  sa  inyong  dating  mga  masasamang  pita  nang
kayo'y na sa kawalang kaalaman:

1 Pedro 2:11 Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga
nangingibang  bayan  at  nagsisipaglakbay,  na  kayo'y  magsipagpigil  sa
mga masamang pita ng laman, na nakikipaglaban sa kaluluwa;

1 Pedro 4:2-4 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong



nalalabing  panahon  sa  mga  masamang  pita  ng  mga  tao,  kundi  sa
kalooban ng Dios. 3 Sapagka't sukat na ang nakaraang panahon upang
gawin  ang  hangad  ng  mga  Gentil,  at  lumakad  sa  kalibugan,  sa  mga
masamang  pita,  sa  mga  paglalasing,  sa  mga  kalayawan,  sa  mga
kayamuan, at sa kasuklamsuklam na pagsamba sa mga diosdiosan: 4
Ikinahahanga  nila  ang  bagay  na  ito  na  kayo'y  hindi  nakikitakbong
kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kung kaya't kayo'y
pinagsasalitaan ng masama:

2  Pedro  1:4  Na  dahil  dito  ay  ipinagkaloob  niya  sa  atin  ang  kaniyang
mahahalaga at napakadakilang pangako; upang sa pamamagitan ng mga
ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Dios, yamang nakatanan
sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita.

2 Pedro 2:3 At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal
kayo: na ang hatol nga sa kanila mula nang una ay hindi nagluluwat, at
ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling.

2 Pedro 2:9-19 Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal,  sa
tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang
sa  araw  ng  paghuhukom;  10  Datapuwa't  lalong-lalo  na  ng  mga
nagsisilakad  ng  ayon  sa  laman  sa  masamang  pita  ng  karumihan,  at
nangapopoot  sa  pagkasakop.  Mga pangahas,  mapagsariling  kalooban,
sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo: 11 Samantalang
ang mga anghel, bagama't lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay
hindi  nagtataglay  ng  paghatol  na  may  alipusta  laban  sa  kanila  sa
harapan  ng  Panginoon.  12  Datapuwa't  ang  mga ito,  na  gaya  ng  mga
kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang
hulihin  at  lipulin,  na  nagsisialipusta  sa  mga  bagay  na  hindi  nila
nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. 13 Na
nangagbabata  ng  masama  na  kabayaran  ng  gawang  masama;
palibhasa'y  inaari  nilang  isang  kaligayahan  ang  magpakalayaw  kung
araw,  mga dungis  at  kapintasan,  na  nangagpapakalayaw sa  kanilang
mga daya,  samantalang sila'y nangakikipagpiging sa inyo; 14 Na may
mga matang puspos ng pangangalunya, at hindi maaaring maglikat sa
pagkakasala;  na  umaakit  sa  mga  kaluluwang walang  tiyaga;  na  may
pusong sanay sa kasakiman; mga anak ng paglait, 15 Na pagkaalis sa
daang matuwid ay nangaligaw sila, palibhasa'y nagsisunod sa daan ni
Balaam na anak ni Beor, na nagibig ng kabayaran ng gawang masama;
16  Datapuwa't  siya'y  sinasaway  dahil  sa  kaniyang  sariling
pagsalangsang:  na isang asnong pipi  ay nangusap ng tinig  ng tao at
pinigil ang kaululan ng propeta. 17 Ang mga ito'y mga bukal na walang
tubig,  mga  ulap  na  tinatangay  ng  unos;  na  sa  kanila'y  itinaan  ang
kapusikitan  ng  kadiliman;  18  Sapagka't,  sa  pananalita  ng  mga



kapalaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masasamang pita
ng  laman,  sa  pamamagitan  ng  kalibugan,  doon  sa  nagsisitakas  sa
nangamumuhay  sa  kamalian;  19  Na  pinangangakuan  ng  kalayaan,
samantalang  sila'y  mga  alipin  ng  kabulukan;  sapagka't  ang  nadaig
ninoman ay naging alipin din naman niyaon.

2 Pedro 3:3 Na maalaman muna ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito
ang  mga  manunuya  na  may  pagtuya,  na  magsisilakad  ayon  sa
kanikanilang masasamang pita,

1 Juan 2:15-17 Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na 
nasa sanglibutan. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala 
sa kaniya ang pagibig ng Ama. 16 Sapagka't ang lahat na nangasa 
sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga
mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa 
sanglibutan. 17 At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita 
niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan 
magpakailan man.

Judas 1:11 Sa aba nila!  sapagka't  sila'y  nagsilakad sa daan ni  Cain,  at
nagsidaluhong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam dahil sa upa,
at nangapahamak sa pagsalangsang ni Core.

Judas  1:15-19  Upang  isagawa  ang  paghuhukom  sa  lahat,  at  upang
sumbatan ang lahat  ng masasama sa lahat  ng kanilang mga gawang
masasama na kanilang ginawang may kasamaan, at sa lahat  ng mga
bagay na mabibigat na sinalita laban sa kaniya ng mga makasalanang
masasama.  16  Ang  mga  ito'y  mga  mapagbulong,  mga  madaingin,  na
nangagsisilakad  ayon  sa  kanilang  masasamang pita  (at  ang  kanilang
bibig ay nangagsasalita ng mga kapalaluan), nangagpapakita ng galang
sa mga tao dahil sa pakikinabangin. 17 Nguni't kayo, mga minamahal, ay
alalahanin ninyo ang mga salitang nang una'y sinabi ng mga apostol ng
ating  Panginoong  Jesucristo;  18  Kung  paanong  sinabi  sa  inyo,
Magkakaroon  ng  mga  manunuya  sa  huling  panahon,  na  magsisilakad
ayon sa kanikanilang masasamang pita. 19 Ang mga ito ang nagsisigawa
ng paghihiwalay, malalayaw, na walang taglay na Espiritu.

Pahayag 18:14 At ang mga bungang pinipita mo ay nangapalayo sa iyo, at 
lahat ng mga bagay na maiinam at mariringal ay nangalipol sa iyo, at 
hindi na mangasusumpungan pa.
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