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Imamat  24:12  dan  menahan  dia  sambil  menunggu  keputusan  TUHAN
mengenai apa yang harus mereka lakukan terhadapnya.

Ulangan 18:6 Apabila seorang Lewi yang berasal dari kota mana pun di Israel
datang ke tempat yang dipilih TUHAN dan mau tinggal di situ,

Rut  1:18  Naomi  melihat  bahwa  Rut  berkeras  untuk  ikut,  jadi,  ia  tidak
mengatakan apa-apa lagi.

1 Tawarikh 28:9 Keturunan Kus ialah orang Seba, Hawila, Sabta, Raema dan
Sabtekha. Keturunan Raema ialah orang Syeba dan Dedan.

Nehemia 4:6 Sementara itu kami terus memperbaiki tembok itu, dan tak lama
kemudian seluruh tembok itu  selesai  diperbaiki  sampai  setengah tinggi,
sebab rakyat bekerja dengan penuh semangat.

Ayub 23:13 Jehovah itu  tak berubah; tak ada yang dapat melawan Dia.  Ia
melakukan apa yang dikehendaki-Nya.

Amsal  29:11  Orang  bodoh  marah  secara  terang-terangan,  tetapi  orang
bijaksana bersabar dan menahan kemarahan.

Yesaya  26:3  TUHAN,  Engkau  memberi  damai  dan  sejahtera  kepada  orang
yang teguh hatinya, sebab ia percaya kepada-Mu. 

Markus 5:15 Mereka datang kepada Yesus, lalu melihat orang yang tadinya
kemasukan roh jahat itu, sedang duduk di situ. Ia sudah berpakaian, dan
pikirannya juga sudah waras. Maka mereka semua menjadi takut.

Lukas 8:35 Lalu orang-orang keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mereka
datang kepada Yesus,  dan di  situ  mereka mendapati  orang yang sudah
terlepas dari roh-roh jahat itu sedang duduk dekat kaki Yesus. Ia sudah
berpakaian dan pikirannya sudah waras. Mereka menjadi takut.

Kisah Rasul-rasul 17:11 Orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya daripada
orang-orang  di  Tesalonika.  Dengan  senang  hati  mereka  mendengarkan
berita  tentang Yesus,  dan setiap  hari  mereka menyelidiki  Alkitab untuk
mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar.

Kisah Rasul-rasul 20:19 Dengan rendah hati dan dengan banyak air mata, saya
bekerja untuk Tuhan di  tengah-tengah penderitaan yang kualami karena
rencana jahat orang-orang Yahudi.

Roma 7:24,25 Nah, beginilah keadaan saya: saya mentaati  hukum Jehovah
dengan akal  budi  saya,  tetapi  dengan tabiat  manusia saya,  saya takluk
pada  dosa.  Alangkah  celakanya  saya  ini!  Siapakah  yang  mau
menyelamatkan  saya  dari  badan  ini  yang  membawa  saya  kepada
kematian? Syukur kepada Jehovah! Ia mau menyelamatkan saya melalui
Yesus Kristus.

Roma  8:6  Kalau  pikiranmu  dikuasai  oleh  tabiat  manusia,  maka  akibatnya
kematian.  Tetapi  kalau  pikiranmu  dikuasai  oleh  Roh  Jehovah,  maka
akibatnya ialah hidup dan kedamaian dengan Jehovah.



Roma  8:27  Maka  Jehovah,  yang  mengetahui  isi  hati  manusia,  mengerti
kemauan Roh itu;  sebab Roh itu memohon kepada Jehovah untuk umat
Jehovah, dan sesuai dengan kemauan Jehovah.

Roma 11:34 Dalam Alkitab tertulis begini, "Siapakah yang mengetahui pikiran
Tuhan? Siapakah dapat memberi nasihat kepada-Nya?

Roma 12:2 Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Jehovah membuat
pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian
sanggup  mengetahui  kemauan  Jehovah--yaitu  apa  yang  baik  dan  yang
menyenangkan hati-Nya dan yang sempurna. 

Roma 12:16 Hiduplah rukun satu sama lain. Janganlah bersikap tinggi hati,
tetapi  sesuaikanlah  dirimu  dengan  orang  yang  rendah  kedudukannya.
Jangan menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya.

Roma 14:5 Ada orang yang merasa suatu hari tertentu lebih penting dari hari-
hari yang lain, sedangkan orang lain pula menganggap bahwa hari-hari itu
sama saja. Biarkan masing-masing orang menentukan pendiriannya sendiri.

Roma 15:6 Dengan sehati  Saudara semuanya  bersama-sama dapat  memuji
Jehovah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus.

1 Korintus 1:10 Saudara-saudara! Atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya
minta supaya kalian semuanya seia sekata; supaya jangan ada perpecahan
di antaramu. Hendaklah kalian bersatu, sehati dan sepikir.

1 Korintus 2:16 Dalam Alkitab tertulis, "Siapakah yang tahu pikiran Tuhan?
Dan  siapakah  dapat  menasihati-Nya?"  Kitalah  yang  mempunyai  pikiran
yang sama dengan Kristus!

2  Korintus  7:7  Hati  kami  terhibur  bukan  saja  karena  Titus  sudah  datang,
tetapi juga karena ia melaporkan bagaimana hatinya terhibur oleh kalian.
Ia  memberitahukan  kepada  kami  bahwa  kalian  rindu  sekali  bertemu
dengan  saya;  bahwa  kalian  menyesal  akan  perbuatanmu  dahulu  dan
sekarang rela membela saya. Hal itu membuat saya lebih gembira lagi.

2 Korintus 8:12 Kalau kalian rela memberi,  maka Jehovah akan menerima
pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan
apa yang tidak ada padamu.

2  Korintus  9:2  Saya  tahu  kalian  suka  menolong,  dan  saya  sudah
membanggakan  kalian  kepada  orang-orang  di  Makedonia.  Saya
mengatakan kepada mereka, bahwa sejak tahun yang lalu saudara-saudara
di  Akhaya  sudah  siap  untuk  memberikan  sumbangan.  Dan  semangatmu
sudah mengobarkan juga semangat sebagian besar dari mereka.

2  Korintus  13:11 Akhirnya,  Saudara-saudara,  hendaklah kalian  bergembira,
dan  berusahalah  menjadi  sempurna.  Terimalah  segala  nasihat  saya.
Hendaklah kalian sehati  dan hidup rukun.  Jehovah Yang Mahakasih dan
pendamai itu akan menyertai kalian.

Efesus 4:23 Hendaklah hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya.
Filipi 2:2,3 mengharap semoga Jehovah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus

memberi berkat dan sejahtera kepada kalian. 3 Setiap kali saya teringat



kepada kalian, saya mengucap terima kasih kepada Jehovah.
Filipi  4:2  Saudari  Euodia  dan  Saudari  Sintike!  Saya  minta  dengan  sangat

supaya Saudari sehati sebagai orang-orang yang seiman.
Filipi 4:7 Maka sejahtera dari Jehovah yang tidak mungkin dapat dimengerti

manusia,  akan menjaga hati  dan pikiranmu yang sudah bersatu  dengan
Kristus Yesus.

Kolose 3:12 Saudara adalah umat Jehovah.  Jehovah mengasihi  kalian dan
memilih  kalian  untuk  menjadi  milik-Nya  yang  khusus.  Itulah  sebabnya
kalian harus menunjukkan belas kasihan,  kalian harus baik hati,  rendah
hati, lemah lembut, dan tahan menderita.

2 Tesalonika 2:2 Janganlah cepat-cepat bingung atau gelisah karena adanya
berita bahwa sudah sampai harinya Tuhan Yesus datang kembali. Mungkin
berita itu berasal dari suatu nubuat, atau dari suatu ajaran; atau boleh jadi
ada  yang  berkata  bahwa kami  pernah  menulis  yang  demikian  di  dalam
salah satu surat kami.

2 Timotius 1:7 Sebab Roh yang Jehovah berikan kepada kita, bukanlah Roh
yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya Roh Jehovah itu membuat
kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri.

Titus 2:6 Begitu juga, nasihatilah orang-orang muda supaya mereka menjadi
bijaksana.

Ibrani 8:10 Tetapi sekarang, inilah perjanjian yang akan Kubuat dengan umat
Israel  pada hari-hari  yang akan datang,  kata Tuhan:  Aku akan menaruh
hukum-Ku ke dalam pikiran mereka, dan menulisnya pada hati mereka. Aku
akan menjadi Jehovah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku.

1  Petrus  1:13  Sebab  itu,  hendaklah  kalian  siap  siaga.  Waspadalah  dan
berharaplah sepenuhnya pada berkat yang akan diberikan kepadamu pada
waktu Yesus Kristus datang nanti.

1  Petrus  5:2  supaya  kalian  menggembalakan  kawanan  domba  yang
diserahkan  Jehovah  kepadamu.  Gembalakanlah  mereka  dengan  senang
hati  sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  Jehovah,  dan  janganlah  dengan
berat  hati.  Janganlah  pula  melakukan  pekerjaanmu  guna  mendapat
keuntungan, melainkan karena kalian sungguh-sungguh ingin melayani.

2 Petrus 3:1 Saudara-saudaraku yang tercinta! Inilah surat saya yang kedua
kepadamu.  Di  dalam  kedua  surat  ini,  saya  berusaha  membangkitkan
pikiran-pikiran yang murni padamu.

Wahyu 17:9 Dalam hal ini perlu ada hikmat dan pengertian. Tujuh kepala itu
ialah  tujuh  bukit;  yaitu  bukit-bukit  tempat  wanita  itu  duduk.  Dan  tujuh
kepala itu juga adalah tujuh raja:
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