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Yaratiliş  26:35 Bu  kadınlar  İshak'la  Rebeka'nın  başına  dert 
oldular.

Yasa  Tekrari  28:65 Bu  uluslar  arasında  ne  esenliğiniz  ne  de 
dinlenecek  bir  yeriniz  olacak. Orada  RAB  size  titreyen 
yürekler, umutsuzluk ve bakmaktan yorulmuş gözler verecek.

Rut 1:18 Naomi, Rut'un kendisiyle gitmeye kesin kararlı olduğunu 
görünce üstelemekten vazgeçti.

2  Samuel  17:8 Baban  Davut'la  adamlarının  güçlü  savaşçılar 
olduklarını  biliyorsun.  Kırda yavrularından  yoksun  bırakılmış 
bir  ayı  gibi  öfkeliler.  Baban deneyimli bir  savaşçıdır,  geceyi 
askerlerle geçirmez.

S Ozdeyişler 21:27 Kötülerin sunduğu kurban iğrençtir, Hele bunu 
kötü niyetle sunarlarsa.

S  Ozdeyişler  29:11 Akılsız  hep  patlamaya  hazırdır,  Bilgeyse 
öfkesini dizginler.

Hezekiel 23:17 Bunun üzerine Babilliler onunla yatakta sevişmek 
üzere geldiler, zina ederek onu kirlettiler. Onu öyle kirlettiler 
ki, sonunda hepsinden tiksinip yüzünü çevirdi.

Hezekiel  36:5 Egemen RAB şöyle diyor:  Yürekleri  sevinç dolu, 
aşağılayarak otlaklarınızı yağmalamak için ülkeme sahip çıkan 
öteki  uluslara,  özellikle  Edom'a karşı  büyük bir  kıskançlıkla 
konuştum.'

Hezekiel  38:10 `Egemen  RAB  şöyle  diyor:  O  gün  aklına  bazı 
düşünceler gelecek, kötü düzenler tasarlayacaksın.

Daniel  5:20 Ne  var  ki,  gurura  kapılıp  saygısızlıkta  direnince 
krallık tahtından indirildi, yüceliği kendisinden alındı.

Luka  12:20 Ama Tanrı  ona,  `Ey  akılsız!'  dedi.  `Bu  gece  canın 
senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak?'

Romalilar 1:28 Tanrı'yı  tanımakta yarar görmedikleri  için Tanrı 
onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti.



Romalilar 8:6,7 Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruh'a dayanan 
düşünceyse  yaşam  ve  esenliktir. 7 Çünkü  benliğe  dayanan 
düşünce Tanrı'ya düşmandır; Tanrı'nın Yasası'na boyun eğmez, 
eğemez de...

Romalilar  11:20 Doğru,  onlar  imansızlık  yüzünden  kesildiler. 
Sense imanla yerinde duruyorsun. Böbürlenme, kork!

2  Korintliler  11:3 Ne  var  ki,  yılanın  Havva'yı  kurnazlığıyla 
aldatması  gibi,  düşüncelerinizin Mesih'e  olan  içten  ve  pak 
adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum.

Efesliler  2:3 Bir  zamanlar  hepimiz  böyle  insanların  arasında, 
benliğin  ve  aklın isteklerini  yerine  getirerek  benliğimizin 
tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de 
gazap çocuklarıydık.

Efesliler  4:17 Bunun  için  şunu  söylüyor  ve  Rab  adına  sizi 
uyarıyorum:  Artık  öteki  uluslar gibi  boş  düşüncelerle 
yaşamayın.

Koloseliler 1:27 Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne 
denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü 
şudur:  Mesih  içinizdedir.  Bu da  size  yüceliğe  kavuşma 
umudunu veriyor.

Koloseliler  2:18 Sözde  alçakgönüllülükte  ve  meleklere 
tapınmakta  direnen,  gördüğü  düşlerin üzerinde  durarak 
benliğin  düşünceleriyle  boş  yere  böbürlenen,  Baş'a 
tutunmayan  hiç  kimse  sizi  ödülünüzden  yoksun  bırakmasın. 
Bütün  beden eklemler  ve  bağlar  yardımıyla  bu  Baş'tan 
beslenip  bütünlenmekte,  Tanrı'nın sağladığı  büyümeyle 
gelişmektedir.

1 Selanikliler 5:14 Size yalvarırız, kardeşler, boş gezenleri uyarın, 
yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese 
karşı sabırlı olun.

1 Timoteos 6:3 Eğer biri farklı öğretiler yayar, doğru sözleri, yani 
Rabbimiz  İsa  Mesih'in sözlerini  ve  Tanrı  yoluna  dayanan 
öğretiyi  onaylamazsa,  kendini  beğenmiş, bilgisiz  bir  kişidir. 
Böyle  biri  tartışmaları  ve  kelime  kavgalarını hastalık 



derecesinde sever. Bu şeyler kıskançlığa, çekişmeye, iftiraya, 
kötü  kuşkulara,  düşünceleri  yozlaşmış  ve  gerçeği  yitirmiş 
kişilerin durmadan sürtüşmesine yol açar. Onlar Tanrı yolunu 
kazanç yolu sanıyorlar.

Titusa  1:16 Tanrı'yı  tanıdıklarını  ileri  sürer,  ama  yaptıklarıyla 
O'nu  yadsırlar. Söz  dinlemez,  hiçbir  iyi  işe  yaramaz  iğrenç 
kişilerdir.

İbranililer  12:3 Yorulup  cesaretinizi  yitirmemek  için, 
günahkârların  bunca  karşı  koymasına katlanmış  Olan'ı 
düşünün.

Yakup 1:7 Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir 
şey alacağını ummasın.

2 Selanililer 2:1 Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine ve O'nunla birlikte 
olmak  üzere  toplanmamıza gelince:  Kardeşler,  size  rica 
ediyoruz,  Rab'bin  gününün  geldiğini  ileri süren  herhangi  bir 
ruh,  bir  söz  ya da bizden gelmiş  gibi  gösterilen  bir mektup 
hemen aklınızı karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın.
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