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Genezis  26:35 Onlar İshaqın və Rivqanın ürəklərinə dərd oldu.
Qanunun Təkrarı 28:65 Bu millətlər arasında nə sülhünüz, nə də rahatlığınız 

olacaq.  Rəbb  sizə  orada  ürəkqopması,  ümidsizlik,  gözləməkdən  yorulan 
gözlər verəcək.

Rut 1:18 Naomi Rutun onunla getmək üçün qəti  qərara gəldiyini  görəndə bir 
daha onu dilə tutmadı.

2 Şamuel 17:8 Sonra Xuşay sözünə davam etdi: «Bilirsən ki, atan və adamları 
igiddir.  Onlar çöldə balalarından məhrum olan ayı  kimi qəzəbli  adamlardır. 
Atan isə təcrübəli cəngavərdir, o xalqla bir yerdə gecələməz.

Məsəlləri 21:27 Şər adamın etdiyi qurban iyrəncdir, Pis niyyətlə təqdim olunarsa, 
daha pisdir.

Məsəlləri 29:11 Axmaq həddini aşıb özündən çıxar, Hikmətli səbirli dayanar.
Yezekel  23:17,22,28  Babil  övladları  Oholivanın  yanına,  işrət  yatağına  gəlib 

şəhvətləri  ilə  onu  murdarladı.  O  onlarla  murdar  olandan  sonra  onlardan 
iyrəndi. 22  Buna  görə  də,  ey  Oholiva,  Xudavənd  Rəbb  belə  deyir:  “Bax 
iyrəndiyin oynaşlarını  sənə qarşı  təhrik  edəcək,  hər  tərəfdən sənin üstünə 
gətirəcəyəm. 28  Çünki  Xudavənd  Rəbb  belə  deyir:  “Səni  nifrət  etdiyin 
adamlara, iyrəndiyin adamlara təslim edəcəyəm.

Yezekel  36:5  Buna  görə  də,  Xudavənd  Rəbb  belə  deyir:  “Başqa  millətlərə, 
xüsusilə  bütün  Edoma qarşı  qızğın  qısqanclığımla  danışdım.  Onlar  bütün 
ürəkləri ilə sevinib həqarət edərək ölkəmə sahib çıxdılar ki, onun otlaqlarını 
qarət etsinlər”.

Yezekel  38:10  Xudavənd  Rəbb  belə  deyir:  “O  gün  ağlına  bəzi  düşüncələr 
gələcək, pis niyyətlər qurub

Daniel  5:20 Ancaq ürəyi qürurlanıb inadkar olanda padşahlıq taxtından salındı 
və izzəti əlindən alındı.

Luka 12:29 “Nə yeyəcəyik?”, “Nə içəcəyik?” deyə axtarıb narahat olmayın.
Hәvarilәrin Işlәri  12:20 Hirod Sur və Sidon əhalisinə qarşı hiddətindən alışıb-

yanırdı.  Onlar  birlikdə onun yanına gəlib  sarayın  məişət  işləri  üzrə  müdiri 
Blastı öz tərəflərinə çəkərək sülh istədiklərini bildirdilər. Çünki onların ölkəsi 
padşahın ölkəsindən gələn ərzaqdan asılı idi.

Hәvarilәrin Işlәri  14:2 Amma inanmayan Yəhudilər başqa millətlərdən olanları 
qızışdıraraq onları imanlıların əleyhinə qaldırdılar.

Romalilara 1:28 Jehovahı şüurlarında saxlamağı yanlış saydıqları üçün Jehovah 
da onları yanlış düşüncələrə təslim etdi ki, ədəbsiz işlər görsünlər.

Romalilara 8:6 Cismani təbiətə uyan fikirlər ölüm, Ruha uyan fikirlərsə həyat və 
sülh gətirir. 7 Çünki cismani təbiətə uyan fikirlər Jehovaha qarşı düşmənçilik 
edir; belə ki bunlar Jehovahın qanununa tabe deyil və ola da bilməz.



Romalilara 11:20  Doğrudur; onlar imansızlıqlarına görə qoparıldı, amma sən 
imanına görə yerində durursan. Buna görə təkəbbürlü olma, əksinə, qorx!

2 Korinflilәrә 10:5 Jehovah barədə biliyə qarşı çıxan hər bir səddi yıxıb hər bir 
düşüncəni əsir edərək Məsihə itaət etdiririk.

2  Korinflilәrә  11:3 Amma qorxuram ki, ilanın hiyləgərliyi ilə Həvvanı aldatması 
kimi düşüncələrinizin pozulub Məsihə olan səmimi və pak həsr olunmasından 
azasınız.

Efeslilәrә  2:3 Hamımız bir  zamanlar həmin insanlar  arasında cismin və əqlin 
istəklərini  yerinə  yetirərək  cismani  təbiətimizin  ehtiraslarına  görə  həyat 
sürürdük.  Beləliklə,  təbiətcə digər  insanlar  kimi  Jehovahın qəzəbinə düçar 
idik.

Efeslilәrә 4:17 Beləliklə, bunu Rəbdə olaraq deyir və xəbərdarlıq edirəm ki, siz 
artıq başqa millətlər kimi boş düşüncələrlə həyat sürməyin.

Kolosselilәrә  1:21  Etdiyiniz  pis  əməllərə  görə  bir  zamanlar  düşüncələrinizdə 
Jehovaha yad və düşmən idiniz.

Kolosselilәrә 2:18 Qoy heç kim sizdən mütilik və mələklərə səcdə tələb edərək 
sizi  mükafatınızdan  məhrum  etməsin.  Belə  bir  şəxs  gördüyü  görüntülərə 
güvənir və boş yerə öz cismani ağlı ilə lovğalanır.

1  Saloniklilәrә  5:14  Qardaşlar,  sizə  yalvarırıq,  avaralara  nəsihət  verin, 
cəsarətsizləri ruhlandırın, zəiflərə yardım edin, hamıya qarşı səbirli olun.

2 Saloniklilәrә 2:2 qoy «Rəbbin günü çatmışdır» deyə iddia edən hər hansı bir 
ruh,  bir  söz  yaxud  guya  bizdən gələn  bir  məktub  sizi  tez  ağıldan  çıxarıb 
təlaşa salmasın.

1  Timoteyә  6:5  pozğun  düşüncəli,  həqiqətdən  məhrum,  möminliyi  qazanc 
mənbəyi kimi zənn edən adamların fasiləsiz mübahisələridir.

2 Timoteyә 3:8 Yannis və Yambris Musaya necə zidd getdilərsə, bu adamlar da 
eləcə həqiqətə zidd gedirlər.  Onlar  düşüncələri  pozğun,  imanları  sınaqdan 
keçməmiş insanlardır.

Tite 1:15 Paklar üçün hər  şey pakdır, ləkəli imansızlar üçünsə pak heç bir şey 
yoxdur. Amma onların həm düşüncəsi, həm də vicdanı ləkələnmişdir.

Ibranilәrә  12:3 Günahkarlardan Ona qarşı olan bu qədər düşmənçiliyə dözən 
Şəxs barəsində düşünün ki, yorulub ruhdan düşməyəsiniz.

Yaqub 1:8 O qərarsızdır, heç bir yolunda sabit deyil.
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