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Imamat 24:12 dan menahan dia sementara menanti keputusan TUHAN 
tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang itu.

Ulangan 18:6 Sesiapa sahaja orang Lewi yang berasal dari kota mana 
pun di Israel, boleh datang ke satu tempat ibadat itu,

Rut 1:18 Apabila Naomi melihat bahawa Rut berkeras hendak mengikut 
dia, Naomi tidak mengatakan apa-apa lagi.

1 Tawarikh 28:9 Lalu kepada Salomo, Raja Daud bertitah, “Hai putera 
beta, hendaklah Jehovah yang disembah ayahandamu, engkau akui 
sebagai  Jehovahmu.  Engkau  harus  mengabdikan  diri  kepada-Nya 
dengan  tulus  ikhlas  dan  rela  hati,  kerana  Dia  tahu  akan  segala 
fikiran dan keinginan hati  kita.  Jika engkau mencari  Dia,  engkau 
akan mendapatkan Dia,  tetapi  jika engkau meninggalkan Dia,  Dia 
akan menolak engkau selama-lamanya.

Nehemia  4:6  Oleh  itu  kami  terus  memperbaiki  tembok.  Tidak  lama 
kemudian tembok itu selesai diperbaiki sehingga setengah daripada 
tingginya, kerana rakyat bekerja dengan penuh semangat.

Ayub  23:13  Jehovah  tidak  pernah  berubah  dan  tiada  yang  dapat 
menentang Dia. Dia melakukan apa yang dikehendaki-Nya.

Amsal  29:11  Orang  bodoh  menunjukkan  kemarahan  dengan  terang-
terang, tetapi orang bijak bersabar dan menahan kemarahan.

Yesaya  26:3  Engkau,  TUHAN,  memberikan  kedamaian  dan 
kesejahteraan  kepada  orang  yang  teguh  hati,  kerana  mereka 
percaya kepada-Mu.

Markus  5:15  Mereka  datang  kepada  Yesus  dan  nampak orang  yang 
tadinya dirasuk roh jahat, duduk di situ. Dia sudah berpakaian dan 
fikirannya waras. Mereka semua ketakutan.

Lukas 8:35 Lalu orang ramai keluar hendak melihat apa yang sudah 
berlaku.  Mereka datang kepada Yesus dan mendapati  orang yang 
telah dibebaskan daripada roh jahat duduk dekat kaki Yesus. Orang 
itu  sudah  berpakaian  dan  waras  fikirannya.  Mereka  semua 
ketakutan.

Kisah Rasul-Rasul  17:11 Fikiran orang di situ lebih terbuka daripada 
fikiran  orang  di  Tesalonika.  Mereka  suka  sekali  mendengar 
perkhabaran  tentang  Yesus,  dan  tiap-tiap  hari  mereka  mengkaji 



Alkitab untuk mengetahui sama ada ajaran Paulus itu benar.
Kisah Rasul-Rasul 20:19 Dengan rendah hati dan dengan mencucurkan 

air  mata,  aku mengabdikan diri  sebagai hamba Tuhan, di  tengah-
tengah penderitaan yang aku alami kerana rancangan jahat orang 
Yahudi.

Roma   7:24-25  Beginilah  keadaanku:  aku  mentaati  hukum  Jehovah 
dengan  akal  budi  sahaja,  sedangkan  tabiatku  sebagai  manusia 
mengikut hukum dosa. Alangkah malangnya aku ini! Siapakah yang 
dapat menyelamatkan aku daripada tubuh ini  yang membawa aku 
kepada  kematian?  Aku  bersyukur  kepada  Jehovah;  Dia 
menyelamatkan aku melalui Yesus Kristus! 

Roma   8:6  Jika  fikiran  kamu  dikuasai  oleh  tabiat  manusia,  hal  itu 
mengakibatkan kematian. Tetapi jika fikiran kamu dikuasai oleh Roh 
Jehovah, Jehovah akan mengurniai kamu hidup dan kedamaian.

Roma  8:27 Jehovah yang mengetahui isi hati manusia, mengerti apa 
yang dimaksudkan oleh Roh itu, kerana Roh itu bermohon kepada 
Jehovah bagi umat-Nya, sesuai dengan kehendak Jehovah.

Roma   11:34  Di  dalam  Alkitab  tertulis,  "Siapakah  yang  dapat 
mengetahui  fikiran  Tuhan?  Siapakah  yang  dapat  memberikan 
nasihat kepada-Nya?

Roma  12:2  Janganlah ikut  kebiasaan dunia,  tetapi  biarlah  Jehovah 
membaharui cara kamu berfikir, sehingga kamu dapat mengetahui 
kehendak Jehovah -- iaitu apa yang baik dan yang menyenangkan 
hati-Nya, serta yang sempurna.

Roma  12:16 Hendaklah kamu semua hidup rukun. Janganlah bersikap 
sombong, janganlah tolak tugas yang dipandang rendah. Janganlah 
anggap diri kamu lebih bijak daripada yang sebenarnya.

Roma  14:5 Ada orang yang berpendapat bahawa suatu hari tertentu 
lebih  mustahak  daripada  hari  yang  lain,  sedangkan  orang  lain 
berpendapat  bahawa  semua  hari  sama  sahaja.  Hendaklah  setiap 
orang yakin akan pendiriannya.

Roma 15:6 Dengan demikian kamu semua sama-sama dapat memuji 
Jehovah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus.

1  Korintus  1:10  Saudara-saudaraku!  Dengan  kekuasaan  Tuhan  kita 
Yesus  Kristus,  aku  menggesa  kamu  semua  supaya  seia  sekata 
sehingga tidak ada perpecahan di kalangan kamu. Hendaklah kamu 
bersatu, sehati dan sejiwa.

1 Korintus 2:16 Di dalam Alkitab tertulis, "Siapakah yang mengetahui 



fikiran Tuhan? Siapakah yang dapat  menasihati  Dia?''  Tetapi  kita 
mempunyai fikiran Kristus! 

2  Korintus  7:7  Kami  terhibur  bukan  sahaja  kerana  kedatangannya, 
tetapi  juga kerana laporannya bahawa kamu telah menggalakkan 
dia. Titus memberitahu kami bahawa kamu ingin berjumpa dengan 
aku, bahawa kamu menyesali perbuatan kamu dan bahawa sekarang 
kamu  bersedia  membela  aku.  Hal  itu  menjadikan  aku  lebih 
bersukacita lagi.

2 Korintus 8:12 Jika kamu sangat berminat memberi derma, Jehovah 
akan menerima pemberian kamu berdasarkan apa yang kamu miliki, 
bukan apa yang tidak kamu miliki.

2 Korintus 9:2 Aku tahu bahawa kamu suka menolong, dan aku sudah 
membanggakan  kamu  kepada  orang  di  Makedonia.  Aku  berkata 
kepada  mereka,  "Saudara  seiman  di  Akhaya  telah  bersedia 
menolong sejak tahun lalu.''  Semangat kamu sudah mengobarkan 
semangat kebanyakan daripada mereka.

2  Korintus  13:11  Akhirnya,  saudara-saudaraku,  bersukacitalah! 
Berusahalah  untuk  menjadi  sempurna;  terimalah  nasihatku. 
Hendaklah kamu sehati dan hidup rukun. Jehovah yang mengasihi 
kita dan mengurniai kita kedamaian akan menyertai kamu.

Efesus 4:23 Hati dan fikiran kamu haruslah dibaharui seluruhnya.
Filipi  2:2,3  Aku  berharap  saudara  semua  dapat  benar-benar 

menyenangkan hatiku dengan hidup seia sekata, saling mengasihi 
dengan kasih yang sama dan mempunyai fikiran serta tujuan yang 
sama. 3 Janganlah lakukan sesuatu bagi kepentingan diri  sendiri, 
atau kerana hendak menyombongkan diri. Sebaliknya dengan rendah 
hati, anggaplah orang lain lebih baik daripada diri sendiri.

Filipi  4:2  Euodia  dan  Sintikhe,  aku  memohon  supaya  kamu  berdua 
sehati sebagai saudara seiman yang mentaati Tuhan.

Filipi 4:7 Kesejahteraan daripada Jehovah yang tidak mungkin difahami 
oleh manusia,  akan menjaga hati  dan fikiran kamu, kerana kamu 
sudah bersatu dengan Kristus Yesus.

Kolose  3:12  Kamu  umat  Jehovah.  Jehovah  mengasihi  kamu  dan 
memilih  kamu  supaya  menjadi  milik-Nya  sendiri.  Oleh  itu,  kamu 
harus berbelas kasihan, baik hati, rendah hati, lemah lembut, dan 
bersabar.

2 Tesalonika 2:2 Janganlah kamu gelisah, dan janganlah fikiran kamu 
cepat  dikelirukan  kerana  orang  berkata  bahawa hari  kedatangan 



Tuhan  sudah  tiba.  Mungkin  ada  yang  berpendapat  bahawa  kami 
mengatakan  demikian  semasa  bernubuat  atau  mengajar  atau 
menulisnya di dalam surat.

2 Timotius 1:7 Mereka ingin menjadi guru Taurat, tetapi mereka tidak 
memahami  kata-kata  mereka  sendiri  ataupun  hal-hal  yang 
dikemukakan mereka dengan penuh keyakinan.

Titus 2:6 Begitu juga, gesalah orang muda supaya mengawal diri.
Ibrani  8:10  Tetapi  sekarang,  inilah  perjanjian  yang  akan  Aku  buat 

dengan umat Israel pada masa akan datang, firman Tuhan: Aku akan 
menanamkan hukum-Ku di dalam fikiran mereka, dan menuliskannya 
di  dalam  hati  mereka.  Aku  akan  menjadi  Jehovah  mereka,  dan 
mereka akan menjadi umat-Ku.

1 Petrus 1:13 Oleh itu, hendaklah kamu bersiap sedia. Berwaspadalah 
dan  berharaplah  dengan  sepenuhnya  akan  berkat  yang  diberikan 
kepada kamu apabila Yesus Kristus datang kembali.

1 Petrus 5:2 Aku menggesa kamu supaya kamu menjaga jemaah yang 
diberikan  oleh  Jehovah  kepada  kamu,  seperti  gembala  menjaga 
kawanan domba. Jagalah jemaah dengan senang hati sebagaimana 
yang dikehendaki oleh Jehovah. Janganlah lakukan tugas itu dengan 
berat hati. Jangan lakukan pekerjaan kamu hanya untuk mendapat 
upah,  tetapi  lakukannya  kerana  kamu  sungguh-sungguh  ingin 
melakukannya.

2  Petrus  3:1  Sahabat-sahabat  yang  aku  kasihi!  Inilah  suratku  yang 
kedua  kepada  kamu.  Di  dalam  kedua-dua  pucuk  surat  ini,  aku 
berusaha  untuk  membangkitkan  fikiran  yang  murni  dengan 
mengingatkan kamu tentang perkara-perkara ini.

Wahyu  17:9 Hal ini memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Tujuh 
kepala itu melambangkan tujuh buah bukit, tempat wanita itu duduk. 
Tujuh kepala itu juga melambangkan tujuh orang raja.
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