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Levililer 24:12  Adamı göz altına alıp RAB'bin kararını beklediler.
Yasa Tekrari  18:6  Eğer  bir  Levili,  yaşadığı  herhangi  bir  İsrail 

kentinden RAB'bin seçeceği  yere kendi isteğiyle gelirse,
Rut  1:18   Naomi,  Rut'un  kendisiyle  gitmeye  kesin  kararlı 

olduğunu görünce üstelemekten  vazgeçti.
1 Tarihler 28:9  Sen, ey oğlum Süleyman, babanın Tanrısı'nı tanı. 

Bütün  yüreğinle  ve   istekle  O'na  kulluk  et.  Çünkü RAB her 
yüreği araştırır, her düşüncenin  ardındaki amacı saptar. Eğer 
O'na yönelirsen, kendisini sana buldurur.  Ama O'nu bırakırsan, 
seni sonsuza dek reddeder.

Nehemiya  4:6   Surun  onarımına  devam  ettik;  yarı  yüksekliğe 
kadar  suru  tamamladık.  Çünkü   herkes  canla  başla 
çalışıyordu.

Eyüp  23:13   O  tek  başınadır,  kim  O'nu  caydırabilir?  Canı  ne 
isterse onu yapar.

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

Yeşaya 26:3  Sana güvendiği için Düşüncelerinde sarsılmaz olanı 
Tam bir esenlik içinde  korursun.

Markos  5:15   İsa'nın  yanına  geldiklerinde,  önceleri  bir  tümen 
cine  tutulan  adamı   giyinmiş,  aklı  başına  gelmiş,  oturmuş 
görünce korktular.

Elci  isleri (Resullerin) 17:11   Veriya'daki  Yahudiler 
Selanik'tekilerden  daha  açık  fikirliydi.  Tanrı   sözünü  büyük 
ilgiyle  karşılayarak  her  gün  Kutsal  Yazılar'ı  inceliyor, 
öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı.

Elci  isleri (Resullerin) 20:19   Yahudiler'in  kurduğu  düzenlerden 
çektiğim  sıkıntıların  ortasında  Rab'be   tam  bir 
alçakgönüllülükle, gözyaşları içinde kulluk ettim.

Romalilar 7:25  Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler 
olsun!  Sonuç  olarak   ben  aklımla  Tanrı'nın  Yasası'na,  ama 
benliğimle günahın yasasına kulluk  ediyorum.



Romalilar  8:6   Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruh'a dayanan 
düşünceyse yaşam ve esenliktir.

Romalilar 8:27  Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne 
olduğunu bilir. Çünkü  Ruh, Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar 
için aracılık eder.

Romalilar 11:34  Rab'bin düşüncesini  kim bilebildi? Ya da kim 
O'nun öğütçüsü olabildi?

Romalilar  12:2   Bu  çağın  gidişine  uymayın;  bunun  yerine, 
Tanrı'nın iyi,  beğenilir ve  yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt 
edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle  değişin.

Romalilar  12:16   Birbirinizle  aynı  düşüncede  olun. 
Böbürlenmeyin;  tersine,  hor  görülenlerle   arkadaşlık  edin. 
Bilgiçlik taslamayın.

Romalilar 14:5  Kimi bir günü başka bir günden üstün sayar, kimi 
her  günü  bir  sayar.   Herkesin  kendi  görüşüne  tam  güveni 
olsun.

Romalilar  15:6   Öyle  ki,  Rabbimiz  İsa  Mesih'in  Tanrısı'nı  ve 
Babası'nı birlik içinde hep  bir ağızdan yüceltesiniz.

1  Korintliler  2:16  Rab'bin düşüncesini  kim bildi  ki,  O'na öğüt 
verebilsin? Oysa biz Mesih'in düşüncesine sahibiz.

2 Korintliler 7:6  Ama yüreği ezik olanları teselli eden Tanrı, 
Titus'un yanımıza gelişiyle -yalnız gelişiyle değil, sizden aldığı 
teselliyle de- bizi teselli etti.  Titus beni özlediğinizi, benim 
için üzülüp gayret ettiğinizi bize  anlatınca sevincim bir kat 
daha arttı.

2 Korintliler 8:12  Çünkü istek varsa, insanın elinde olmayana 
göre değil, elindekine göre  yardımda bulunması uygundur.

2  Korintliler  9:2   Çünkü  yardıma  hazır  olduğunuzu  biliyorum. 
Ahaya'daki  sizlerin  geçen  yıldan   beri  hazırlıklı  olduğunu 
söyleyerek Makedonyalılar karşısında sizinle  övünmekteyim. 
Gayretiniz onların çoğunu harekete geçirdi.

Efesliler 4:22  Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla 
yozlaşan eski yaradılışı  üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede 
ve ruhta yenilenmeyi,

Filipililer 2:3  Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle 
yapmayın.  Her  biriniz   alçakgönüllülükle  öbürünü kendinden 



üstün saysın.
Filipililer 4:2  Evodiya'ya rica ediyorum, Sintihi'ye rica ediyorum, 

Rab yolunda aynı  düşüncede olun.
Filipililer  4:7   O  zaman  Tanrı'nın  her  kavrayışı  aşan  esenliği 

Mesih  İsa  aracılığıyla   yüreklerinizi  ve  düşüncelerinizi 
koruyacaktır.

Koloseliler 3:12  Öyleyse, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri 
olarak yürekten  sevecenliği,  iyiliği,  alçakgönüllülüğü,  sabrı, 
yumuşaklığı giyinin.

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.

2 Timoteos 1:7  Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi 
ve özdenetim ruhu  vermiştir.

Titus 2:6  Genç erkekleri de sağduyulu olmaya özendir.
İbranililer  8:10   `O  günlerden  sonra  İsrail  halkıyla  Yapacağım 

antlaşma  şudur'  diyor  Rab,   `Yasalarımı  zihinlerine 
işleyeceğim,  Yüreklerine  yazacağım.  Ben  onların   Tanrısı 
olacağım, Onlar da benim halkım olacak.

1 Petrus 1:13  Bu nedenle zihinlerinizi  eyleme hazırlayın, ayık 
olun.  Umudunuzu  tümüyle   İsa  Mesih'in  görünmesiyle  size 
sağlanacak olan lütfa bağlayın.

1 Petrus 5:2 (1) hazir bir zihin
2 Petrus 3:1  Sevgili  kardeşler,  şimdi  bu benim size yazdığım 

ikinci  mektuptur.  Her   iki  mektubumda  da  bu  konuları 
anımsatarak temiz düşüncelerinizi uyandırmaya  çalıştım.

Vahiy 17:9  Bunu anlamak için bilgelik gerek. Yedi baş, kadının 
üzerinde oturduğu  yedi tepedir; aynı zamanda yedi kraldır.
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