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Levililər 24:12 O adamı həbs edib Rəbbin qərarını gözlədilər.
Qanunun Təkrarı 18:6 Əgər bir Levili yaşadığı İsrail şəhərlərinin birindən könüllü 

surətdə Rəbbin seçəcəyi yerə gedərsə,
Rut 1:18 Naomi Rutun onunla getmək üçün qəti qərara gəldiyini görəndə bir daha 

onu dilə tutmadı.
1  Salnamələr  Kitabına  28:9  Sən  də,  oğlum Süleyman,  atanın  Jehovahını  tanı, 

səmimi qəlbdən və həvəslə Ona qulluq et, çünki Rəbb bütün ürəkləri sınayır və 
ağılların bütün istəklərini bilir. Əgər Onu axtarsan, sən Onu tapacaqsan. Əgər 
Onu tərk etsən, O da səni əbədi olaraq atacaq.

Nehemya 4:6 Biz divarın bərpasını davam etdirdik və onun hər yeri hündürlüyünün 
yarısına qədər bitişdirildi. Çünki xalq ürəkdən çalışırdı.

Əyyub 23:13 O təkbaşına dayanıb, kim Onu döndərə bilər? Könlü nə istəsə, onu 
edər.

Məsəlləri 29:11 Axmaq həddini aşıb özündən çıxar, Hikmətli səbirli dayanar.
Yeşaya  26:3 Ağlı Sənə yönəlmiş adamlara Sən kamil sülh verirsən, Çünki onlar 

Sənə güvənir.
Mark 5:15 Onlar  İsanın yanına gəldilər, əvvəlcə bir qoşun cinə tutulmuş adamın 

geyinmiş və ağıllanmış oturduğunu görüb qorxuya düşdülər.
Luka 8:35 Camaat nə baş verdiyinə tamaşa etməyə çıxdı.  Onlar  İsanın yanına 

gəldilər,  daxilindən cinlər çıxmış adamın İsanın ayaqları yanında geyinmiş və 
ağıllanmış oturduğunu görüb qorxuya düşdülər.

Hәvarilәrin  Işlәri  17:11  Veriyadakı  Yəhudilərsə  Salonikdə  olanlardan  daha  açıq 
fikirli  idi.  Kəlamı  böyük  həvəslə  qarşılayaraq  hər  gün  Müqəddəs  Yazıları 
araşdırır, «Bu düzgün təlimdirmi?» deyə yoxlayırdılar.

Hәvarilәrin  Işlәri  20:19  Yəhudilərin  qəsd-qərəzi  vasitəsilə  sınaqlardan  keçərkən 
Rəbbə tam itaətkarlıqla, göz yaşı içində qulluq edirdim.

Romalilara  7:25 Rəbbimiz  İsa Məsihin vasitəsilə  Jehovaha şükür  olsun!  Beləcə 
mən  ağlımla  Jehovahın  qanununa,  cismani  təbiətimlə  isə  günah  qanununa 
qulluq edirəm.

Romalilara  8:6 Cismani təbiətə uyan fikirlər ölüm, Ruha uyan fikirlərsə həyat və 
sülh gətirir.

Romalilara  8:27 Ürəkləri sınayan Jehovah da Ruhun nə düşündüyünü bilir, çünki 
Ruh Jehovahın iradəsinə görə müqəddəslər üçün vəsatətçilik edir.

Romalilara 11:34 «Rəbbin ağlını kim dərk etdi? Ona kim məsləhətçi oldu?»
Romalilara  12:2 Bu dövrə uyğunlaşmayın,  əksinə,  düşüncənizin  təzələnməsi  ilə 

dəyişin ki, Jehovahın yaxşı, razı salan və kamil iradəsini ayırd edəsiniz.
Romalilara  12:16  Bir-birinizlə  həmfikir  olun;  təkəbbürlü  olmayın,  məzlumlarla 

dostluq edin. Özünüzü ağıllı saymayın.
Romalilara  14:5 Kimsə bir günü o biri gündən üstün sayır, başqası isə hər günü 

eyni sayır. Qoy hər kəs öz fikrinə əmin olsun.
Romalilara  15:6  hamınız  birlikdə  və  bir  səslə  Rəbbimiz  İsa  Məsihin  Atası  olan 

Jehovahı izzətləndirəsiniz.
1  Korinflilәrә  1:10  Ey  qardaşlar,  Rəbbimiz  İsa  Məsih  naminə  sizə  yalvarıram: 



hamınız həmfikir olun. Qoy aranızda dəstəbazlıq olmasın, eyni düşüncədə və 
eyni ağılda birləşin.

1  Korinflilәrә  2:16 Axı «Rəbbin ağlını kim dərk etdi? Ona kim məsləhətçi oldu?» 
Amma biz Məsihin ağlına malikik.

2  Korinflilәrә 7:7  Ancaq Titin  gəlişindən deyil,  sizin  ona verdiyiniz  təsəllidən də 
təsəlli aldıq. Çünki Tit dedi ki, siz məndən ötrü darıxır, dərd və qeyrət çəkirsiniz.  
Buna görə sevincim daha da artdı.

2  Korinflilәrә  8:12 Çünki  insanın  həvəsi  varsa,  verdiyi  yardım imkanı çatmadığı 
qədər yox, imkanına görə məqbul sayılır.

2 Korinflilәrә 9:2 Çünki yardım etməyə həvəsiniz olduğunu bilirəm. Axayyada olan 
sizlərin  keçən  ildən  bəri  hazırlıqlı  olduğunuzu  söyləyərək  Makedoniyalılar 
qarşısında fəxr etməkdəyəm. Sizin səyiniz onların çoxunu hərəkətə gətirdi.

2  Korinflilәrә  13:11  Nəhayət,  ey  qardaşlar,  sevinin.  Bərpa  olunun,  təsəlli  tapın, 
həmfikir olun, sülh içində ömür sürün. Məhəbbət və sülh qaynağı olan Jehovah 
sizinlə olacaq.

Efeslilәrә 4:23 ruhən və əqlən yeniləşin,
Filipililәrә 2:2,3 Atamız Jehovahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə lütf və sülh olsun! 

3 Sizi hər dəfə yada salanda Jehovahıma şükür edirəm.
Filipililәrә  4:2  Evodiyaya  yalvarıram,  Sintixiyə  yalvarıram  ki,  Rəbdə  həmfikir 

olsunlar.
Filipililәrә  4:7  Onda Jehovahın  ağlagəlməz sülhü  ürəklərinizi  və  düşüncələrinizi 

Məsih İsada qoruyacaq.
Kolosselilәrә  3:12  Beləliklə,  Jehovahın  seçilmişləri,  müqəddəsləri  və  sevimliləri 

kimi ürək mərhəməti, xeyirxahlıq, itaətkarlıq, həlimlik və səbirə bürünün.
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.

2 Timoteyә 1:7 Çünki Jehovah bizə qorxaqlıq ruhu deyil, güc, məhəbbət və ağıllı-
kamallı olmaq ruhu vermişdir.

Tite 2:6 Gənc oğlanlara da ağıllı-kamallı olmaq üçün nəsihət ver.
Ibranilәrә 8:10 “O günlərdən sonra İsrail xalqı ilə Bağlayacağım Əhd belədir” Rəbb 

bəyan edir, “Qanunlarımı onların zehinlərinə qoyub Ürəklərinə yazacağam. Mən 
onların Jehovahı, Onlar da Mənim xalqım olacaq.

1  Peter  1:13  Buna  görə  ağlınızı  toplayıb  ayıq  durun.  Ümidinizi  bütünlüklə  İsa 
Məsihin zühurunda sizə veriləcək lütfə bağlayın.

1 Peter 5:2 Jehovahın sizə həvalə etdiyi sürüsünü otarın. Ona zorla yox, könüllü və 
Jehovahı  razı  salan tərzdə,  haqsız  qazanca həris  olmadan,  həvəslə  nəzarət 
edin.

2  Peter  3:1  Sevimlilər,  indi  bu  mənim  sizə  yazdığım  ikinci  məktubdur.  Hər  iki 
məktubumda təmiz düşüncəli olmağınızı xatırladaraq sizi oyaq edirəm.

Vәhy 17:9 Bu işdə müdrik ağıl lazımdır. Yeddi baş qadının oturduğu yeddi təpədir. 
Bunlar həm də yeddi padşahdır.
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