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Mga  Taga-Efeso  2:2  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;

Mateo 6:10 Datapuwa't ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa
iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa
iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay
gagantihin ka.

Lucas 22:42 Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong
ito: gayon ma'y huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo.

Juan 16:7-9 Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat
sa  inyo  na  ako'y  yumaon;  sapagka't  kung  hindi  ako  yayaon,  ang
Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y
susuguin ko sa inyo. 8 At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan
ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol: 9
Tungkol sa kasalanan, sapagka't hindi sila nagsisampalataya sa akin;

2 Timoteo 2:10 Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga
hinirang, upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Cristo
Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan.

Mga Taga-Roma 15:20,21 Aking nilayon na maipangaral ang evangelio, hindi
doon sa napagbalitaan na kay Cristo, upang huwag akong magtayo sa
ibabaw ng pinagsaligan ng iba; 21 Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita
silang mga hindi  dinatnan ng mga balita  tungkol sa kaniya,  At  silang
hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas.

Mga  Gawa  2:36,37  Pakatalastasin  nga  ng  buong  angkan  ni  Israel,  na
ginawa ng Dios na Panginoon at Cristo itong si Jesus na inyong ipinako
sa krus. 37 Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso,
at  sinabi  kay  Pedro  at  sa  ibang  mga  apostol,  Mga  kapatid,  anong
gagawin namin?

Mga Hebreo  4:2  Sapagka't  tunay  na tayo'y  pinangaralan  ng  mabubuting
balita,  gaya  rin  naman  nila:  nguni't  hindi  nila  pinakinabangan  ang
salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang
nangakarinig.

Jeremias 24:7 At aking bibigyan sila ng puso upang makilala ako, na ako
ang  Panginoon:  at  sila'y  magiging  aking  bayan,  at  ako'y  magiging
kanilang Dios; sapagka't sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong
puso.

Mga Gawa 16:14 At isang babaing nagngangalang Lidia, na mangangalakal
ng  kayong  kulay-ube,  na  taga  bayan  ng  Tiatira,  isang  masipag  sa



kabanalan, ay nakinig sa amin: na binuksan ng Panginoon ang kaniyang
puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo.

Mateo 13:14,15 At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias, na sinasabi, Sa
pakikinig  ay  inyong  maririnig,  at  sa  anomang  paraa'y  hindi  ninyo
mapaguunawa;  At  sa  pagtingin  ay  inyong  makikita,  at  sa  anomang
paraa'y  hindi  ninyo  mamamalas:  15  Sapagka't  kumapal  ang  puso  ng
bayang ito,  At  mahirap na mangakarinig ang kanilang mga tainga,  At
kanilang ipinikit  ang kanilang mga mata;  Baka sila'y  mangakakita ng
kanilang  mga  mata,  At  mangakarinig  ng  kanilang  mga  tainga,  At
mangakaunawa ng kanilang puso, At muling mangagbalik loob, At sila'y
aking pagalingin.

Isaias 6:9,10 At sinabi niya, Ikaw ay yumaon, at saysayin mo sa bayang ito,
inyong naririnig nga, nguni't hindi ninyo nauunawa; at nakikita nga ninyo,
nguni't hindi ninyo namamalas. 10 Patabain mo ang puso ng bayang ito,
at iyong pabigatin ang kanilang mga pakinig, at iyong ipikit ang kanilang
mga  mata;  baka  sila'y  mangakakita  ng  kanilang  mga  mata;  at
mangakarinig ng kanilang mga pakinig, at mangakaunawa ng kanilang
puso, at mangagbalik loob, at magsigaling.

Marcos  4:11,12  At  sinabi  niya  sa  kanila,  Sa  inyo  ay  ipinagkaloob  ang
makaalam  ng  hiwaga  ng  kaharian  ng  Dios:  datapuwa't  sa  kanilang
nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng
mga  talinghaga:  12  Upang  kung  magsitingin  sila'y  mangakakita,  at
huwag  mamalas;  at  kung  mangakinig  sila'y  mangakarinig,  at  huwag
mangakaunawa; baka sakaling sila'y mangagbalikloob, at patawarin sila.

Juan 12:39,40 Dahil dito'y hindi sila makapaniwala, sapagka't muling sinabi
ni Isaias, 40Binulag niya ang kanilang mga mata, at pinatigas niya ang
kanilang mga puso; Baka sila'y mangakakita ng kanilang mga mata, at
mangakaunawa  ng  kanilang  puso  At  mangagbalik-loob,  At  sila'y
mapagaling ko.

Mga Taga-Roma 11:7,8 Ano nga? Ang hinahanap ng Israel  ay hindi  niya
kinamtan; datapuwa't ito'y kinamtan ng pagkahirang, at ang mga iba'y
pinapagmatigas:

8 Ayon sa nasusulat, Binigyan sila ng Dios ng Espiritu ng pagkakatulog, ng
mga  matang  hindi  nangakakakita,  at  ng  mga  pakinig  na  hindi
nangakakarinig, hanggang sa araw na ito.

2  Mga  Taga-Tesalonica  2:10,11  At  may  buong  daya  ng  kalikuan  sa
nangapapahamak;  sapagka't  hindi  nila  tinanggap  ang  pagibig  sa
katotohanan, upang sila'y mangaligtas. 11 At dahil dito'y ipinadadala sa
kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa
kasinungalingan: 

Mateo  13:18-23  Pakinggan  nga  ninyo  ang  talinghaga  tungkol  sa
manghahasik. 19 Kung ang sinoman ay nakikinig ng salita ng kaharian,



at  ito'y  hindi  niya  napaguunawa,  ay  pinaroroonan  ng  masama,  at
inaagaw ang nahasik sa kaniyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng
daan. 20 At ang nahasik sa mga batuhan, ay yaong nakikinig ng salita, at
pagdaka'y tinatanggap ito ng buong galak; 21 Gayon ma'y wala siyang
ugat  sa  kaniyang  sarili,  kundi  sangdaling  tumatagal;  at  pagdating  ng
kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdaka'y natitisod siya. 22
At ang nahasik sa mga dawagan, ay yaong dumirinig ng salita; nguni't
ang  pagsusumakit  na  ukol  sa  sanglibutan,  at  ang  daya  ng  mga
kayamanan, ay siyang umiinis sa salita, at yao'y nagiging walang bunga.
23 At ang nahasik sa mabuting lupa, ay siyang dumirinig, at nakauunawa
ng salita; na siyang katotohanang nagbubunga, ang ila'y tigisang daan,
ang ila'y tigaanim na pu, at ang ila'y tigtatatlongpu. 

2 Mga Taga-Corinto 3:15,16 Datapuwa't hanggang sa araw na ito, kailan
ma't  binabasa  ang  mga  aklat  ni  Moises,  ay  may  isang  talukbong  na
nakatakip  sa  kanilang  puso.  16  Nguni't  kailan  ma't  magbalik  sa
Panginoon, ay maaalis ang talukbong.

Isaias  30:28  At  ang  kaniyang  hinga  ay  gaya  ng  umaapaw  na  ilog,  na
umaabot hanggang sa leeg, upang igigin ang mga bansa ng pangigig na
pangsira;  at  isang  paningkaw na  nakapagpapaligaw ay  malalagay  sa
mga panga ng mga bayan.

Hosea 11:3-7 Gayon ma'y aking tinuruan ang Ephraim na lumakad; aking
kinalong  sila  sa  aking  mga  bisig;  nguni't  hindi  nila  kinilala  na  aking
pinagaling sila. 4 Akin silang pinatnubayan ng mga tali ng tao, ng mga
panali  ng  pag-ibig;  at  ako'y  naging  sa  kanila'y  parang  nagaalis  ng
paningkaw sa  kanilang  mga panga;  at  ako'y  naglagay  ng  pagkain  sa
harap nila.  5 Sila'y hindi  babalik sa lupain ng Egipto;  kundi  ang taga
Asiria  ay  magiging  kanilang  hari,  sapagka't  sila'y  nagsisitangging
manumbalik sa akin. 6 At ang tabak ay lalagak sa kanilang mga bayan,
at  susupukin  ang  kanilang  mga  halang,  at  lalamunin  sila,  dahil  sa
kanilang  sariling  mga  payo.  7  At  ang  aking  bayan  ay  mahilig  ng
pagtalikod  sa  akin:  bagaman  kanilang  tinatawag  siya  na  nasa  itaas,
walang lubos na magtataas sa kaniya.

Mga Gawa 26:18  Upang  idilat  mo ang  kanilang  mga mata,  upang  sila'y
mangagbalik  sa  ilaw mula  sa  kadiliman at  mula sa  kapangyarihan ni
Satanas hanggang sa Dios, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran
ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging
banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.

2  Timoteo  2:24-26  At  ang  alipin  ng  Panginoon  ay  hindi  nararapat  na
makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, 25
Na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang; baka sakaling
sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan, 26
At  sila'y  makawala  sa  silo  ng  diablo,  na  bumihag  sa  kanila  ayon  sa



kaniyang kalooban. 
Pahayag 3:17-19 Sapagka't sinasabi mo, Ako'y mayaman, at nagkamit ng

kayamanan,  at  hindi  ako  nangangailangan  ng  anoman;  at  hindi  mo
nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad: 18
Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng
apoy,  upang ikaw ay yumaman: at ng mapuputing damit,  upang iyong
maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran; at
ng pangpahid sa mata,  na ipahid sa iyong mga mata,  upang ikaw ay
makakita.  19  Ang  lahat  kong  iniibig,  ay  aking  sinasaway  at
pinarurusahan: ikaw nga'y magsikap, at magsisi.

2  Mga  Taga-Corinto  7:10  Sapagka't  ang  kalumbayang  mula  sa  Dios,  ay
gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas, na hindi ikalulungkot: datapuwa't
ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay.

1 Mga Hari 18:37 Dinggin mo ako, Oh Panginoon, dinggin mo ako, upang
matalastas  ng  bayang  ito,  na  ikaw,  na  Panginoon,  ay  Dios,  at  iyong
pinapanumbalik ang kanilang puso.

2 Mga Taga-Corinto 4:4 Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga
pagiisip  ng  mga  hindi  nagsisisampalataya,  upang  sa  kanila'y  huwag
sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na
siyang larawan ng Dios.

Lucas 8:11-15 Ito ang talinghaga: Ang binhi ay ang salita ng Dios. 12 At ang
mga sa tabi ng daan, ay ang nangakinig; kung magkagayo'y dumarating
ang diablo, at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang
magsisampalataya at mangaligtas. 13 At ang mga sa batuhan, ay yaong
mga pagkarinig, ay tinatanggap na may galak ang salita;  at  ang mga
ito'y walang ugat, na sila sa sangdaling panaho'y nagsisisampalataya, at
sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. 14 At ang nahulog sa dawagan,
ay ito  ang nangakinig,  at  samantalang sila'y  nagsisiyaon  sa kanilang
lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga
kalayawan sa buhay na ito, at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. 15
At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at  mabuti,  na
iniingatan ang salita pagkarinig, at nangagbubunga may pagtitiis.

Mga Gawa 15:11 Datapuwa't  naniniwala tayo na tayo'y  mangaliligtas sa
pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesus, na gaya rin naman nila.

Mga Taga-Roma 8:13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman,
ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu
ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo.
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