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Kejadian  26:35 Kedua-dua orang perempuan itu  menyusahkan hidup 
Ishak dan Ribka.

Ulangan  28:65  Di  kalangan  bangsa-bangsa  itu,  kamu  tidak  akan 
mendapat  ketenteraman  dan  tidak  ada  tempat  yang  dapat  kamu 
sebut milik kamu; TUHAN akan menyebabkan kamu sangat gelisah, 
putus asa, dan cemas.

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

2 Samuel 17:8 Tuanku tentu tahu bahawa Raja Daud dan anak buahnya 
itu pejuang yang gagah berani. Mereka seganas beruang betina yang 
kehilangan  anaknya.  Lagipun  Raja  Daud  seorang  askar 
berpengalaman, yang tidak pernah bermalam bersama-sama anak 
buahnya.

Amsal  21:27  TUHAN membenci  korban  yang  dipersembahkan  orang 
jahat, lebih-lebih lagi jika korban itu diberikan dengan maksud jahat.

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

Yehezkiel  23:17,22,28  Orang  Babilonia  pun  datang  dan  melakukan 
hubungan jenis dengan dia. Mereka menodai dia sedemikian rupa 
sehingga  akhirnya  dia  muak  terhadap  mereka.  22  “Oleh  itu,  hai 
Oholiba, dengarlah firman daripada-Ku, TUHAN Raja. Engkau telah 
jemu  dengan  kekasih-kekasihmu.  Tetapi  sekarang  Aku  akan 
membuat  mereka  marah  terhadapmu  dan  mengepungmu.  28 
Demikianlah  TUHAN  Raja  berfirman,  “Aku  akan  menyerahkan 
engkau kepada orang yang memuakkan engkau dan yang engkau 
benci.

Yehezkiel  36:5  Dalam  luapan  kemurkaan,  Aku,  TUHAN  Raja  telah 
mengutuk bangsa-bangsa jiran itu,  terutama sekali  Edom. Dengan 
suka  ria  dan  sikap  menghina,  mereka  merampas  negeri-Ku  dan 
padang rumputnya.

Yehezkiel  38:10 TUHAN Raja berfirman kepada Gog, “Pada masa itu, 
engkau akan membuat rancangan jahat.

Daniel 5:20 Tetapi kerana baginda menjadi sombong, keras kepala, dan 
kejam,  baginda  diturunkan  daripada  takhta  lalu  kehilangan 
keagungannya.



Lukas 12:29 Oleh itu, janganlah khuatir dan janganlah selalu fikirkan 
apa yang hendak kamu makan dan minum.

Kisah Rasul-Rasul  12:20 Raja Herodes sangat murka terhadap orang 
Tirus dan Sidon. Oleh itu mereka datang bersama untuk menghadap 
Raja Herodes. Mula-mula mereka meyakinkan Blastus, orang yang 
mengepalai  istana  Raja  Herodes,  supaya  memihak  mereka. 
Kemudian  mereka  pergi  menghadap  Raja  Herodes  dan  minta 
berdamai,  kerana  bekalan  makanan  negeri  mereka  bergantung 
kepada negeri Raja Herodes.

Kisah Rasul-Rasul  14:2 Tetapi orang Yahudi yang tidak mahu percaya 
kepada  Yesus,  menghasut  orang  bangsa  lain  sehingga  mereka 
membenci orang yang percaya kepada Yesus.

Roma  1:28 Kerana manusia tidak mahu mengakui Jehovah, Jehovah 
membiarkan  fikiran  mereka  menjadi  rosak,  sehingga  mereka 
melakukan hal-hal yang tidak senonoh.

Roma  8:6,7 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. 7 
Seseorang  yang fikirannya  dikuasai  oleh tabiat  manusia,  menjadi 
musuh  Jehovah.  Orang  itu  tidak  mentaati  hukum  Jehovah,  dan 
sebenarnya dia tidak dapat mentaati hukum Jehovah.

Roma   11:20  Memang  betul.  Mereka  dikerat  kerana  mereka  tidak 
beriman, tetapi kamu tetap di situ kerana kamu beriman. Janganlah 
hal itu menyebabkan kamu sombong, tetapi takutlah.

2 Korintus 10:5 dan mengatasi setiap alasan yang diajukan oleh orang 
sombong  untuk  menentang  pengetahuan  tentang  Jehovah.  Kami 
menawan fikiran orang supaya taat kepada Kristus.

2  Korintus  11:3 Aku khuatir  fikiran kamu akan dirosakkan sehingga 
kamu tidak lagi setia kepada Kristus. Hal itu berlaku kepada Hawa 
yang ditipu oleh kelicikan ular.

Efesus  2:3 Sebenarnya dahulu kita semua seperti mereka. Kita hidup 
mengikut  tabiat  manusia  dan  melakukan  segala  sesuatu  yang 
dikehendaki tubuh dan fikiran kita. Seperti orang lain, kita pun kena 
kemurkaan Jehovah.

Efesus  4:17 Oleh itu, demi nama Tuhan aku memberikan amaran ini: 
Janganlah kamu hidup seperti orang yang tidak mengenal Jehovah, 
yang berfikiran sia-sia.

Kolose  1:21 Dahulu kamu jauh daripada Jehovah, dan memusuhi Dia, 



kerana perbuatan dan fikiran kamu jahat.
Kolose 2:18 Janganlah biarkan diri kamu ditipu oleh sesiapa yang pura-

pura rendah hati dan yang menyembah malaikat. Orang seperti itu 
sombong kerana fikiran duniawi, dan mereka bangga kerana melihat 
penglihatan tertentu.

1  Tesalonika  5:14 Saudara-saudaraku,  kami menggesa kamu supaya 
memberikan amaran kepada orang yang malas bekerja, menabahkan 
hati  orang  yang  takut,  menolong  orang  yang  perlu  ditolong,  dan 
bersabar terhadap semua orang.

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.

1 Timotius 6:5 dan pertengkaran yang tidak habis-habis dengan semua 
orang yang tidak tahu berfikir dan tidak mengenal apa yang benar. 
Mereka menyangka dapat menjadi kaya kerana beragama.

2  Timotius  3:8  Sebagaimana  Yanes  dan  Yambres  melawan  Musa 
dahulu,  demikianlah  juga  semua  orang  ini  menentang  ajaran 
Jehovah. Fikiran mereka rosak dan iman mereka hancur.

Titus  1:15 Bagi  orang yang suci,  semuanya  suci.  Tetapi  bagi  orang 
yang fikiran mereka dicemari dosa dan tidak percaya kepada apa 
yang benar,  tiada sesuatu  pun yang suci,  kerana fikiran dan hati 
nurani mereka sudah tercemar!

Ibrani 12:3 Fikirkanlah betapa beratnya penderitaan yang dialami oleh 
Yesus,  kerana  orang  berdosa  sangat  membenci  Dia!  Oleh  itu 
janganlah berkecil hati dan putus asa.

Yakobus 1:7-8 Orang seperti itu tidak tetap pendiriannya dan teragak-
agak  dalam  semua  perbuatannya.  Oleh  itu  dia  juga  tidak  dapat 
mengharapkan apa-apa daripada Tuhan.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


