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Kejadian 26:35 Kedua wanita itu menyusahkan hidup Ishak dan Ribka. 
Ulangan 28:65 Di  antara  bangsa-bangsa  itu  kamu tak akan menemukan

ketentraman,  dan  tak  ada  tempat  yang  dapat  kamu  sebut  milikmu;
TUHAN  akan  membuat  kamu  sangat  cemas  dan  putus  asa  tanpa
harapan.

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

2 Samuel 17:8 Paduka pasti tahu bahwa Daud dan anak buahnya itu adalah
pejuang  yang  gagah  berani.  Mereka  seganas  beruang  betina  yang
kehilangan anaknya. Lagipula Daud adalah prajurit berpengalaman yang
tidak pernah bermalam bersama-sama dengan anak buahnya.

Amsal  21:27  TUHAN tidak  senang  dengan  persembahan  orang  durhaka,
lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud yang tercela.

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

Yehezkiel  23:17,22,28  Maka  datanglah  mereka  dan  tidur  dengan  dia.
Mereka  menodai  dia  sedemikian  rupa  sehingga  akhirnya  ia  menjadi
muak dengan mereka. 22 TUHAN Yang Mahatinggi berkata, "Hai Oholiba,
engkau  sudah  bosan  dengan  kekasih-kekasihmu,  tetapi  Aku  akan
menghasut mereka supaya mereka marah kepadamu dan mengepungmu.
28 TUHAN Yang Mahatinggi  berkata,  "Aku akan menyerahkan engkau
kepada orang-orang memuakkan yang kaubenci.

Yehezkiel  36:2-6  'Ketika  bangsa-bangsa  di  sekitar  menyerang  dan
merampok  kamu,  mereka  telah  menghina  seluruh  Israel.  Dengan
gembira  mereka  berkata  bahwa  sekarang  bukit-bukit  purbakala  itu
menjadi  milik  mereka.  Sebab  itu,  hai  gunung-gunung  dan  bukit-bukit,
anak-anak sungai dan lembah, hai kota-kota yang sudah menjadi puing
dan yang telah ditinggalkan oleh penghuninya serta dirampok dan diejek
oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, dengarlah apa yang dikatakan TUHAN
Yang Mahatinggi  kepadamu: Dalam luapan amarah-Ku Aku mengecam
bangsa-bangsa  di  sekitarmu  dan  khususnya  Edom,  karena  mereka
dengan  senang  dan  bersikap  menghina,  telah  merebut  tanah-Ku  dan
merampasi  padang-padang  rumputnya.  Sekarang  Aku  marah  dan
mengamuk  karena  bangsa-bangsa  itu  telah  sangat  menghina  serta
merendahkan kamu. 

Yehezkiel 38:10 TUHAN Yang Mahatinggi berkata kepada Gog, "Pada saat



itu engkau akan membuat rencana yang jahat.
Dan 5:20 Tetapi ketika ia menjadi sombong, keras kepala dan kejam, ia

digulingkan  dari  takhta  kerajaannya  sehingga  ia  kehilangan
keagungannya.

Luke 12:29 Jadi, janganlah khawatir dan bingung tentang apa yang akan
kalian makan dan minum.

Kisah Rasul-rasul  12:20 Herodes marah sekali  kepada orang-orang Tirus
dan Sidon. Oleh sebab itu mereka bersama-sama datang menghadap dia.
Mula-mula mereka membujuk Blastus, yang mengepalai istana Herodes,
sehingga  ia  memihak  mereka.  Kemudian  mereka  pergi  menghadap
Herodes,  lalu  minta  berdamai,  sebab negeri  mereka bergantung pada
makanan dari negeri Herodes.

Kisah Rasul-rasul 14:2 Tetapi orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya,
menghasut  orang-orang  bukan  Yahudi,  sehingga  membuat  mereka
membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus.

Roma 1:28  Oleh  sebab  manusia  tidak  merasa  perlu  mengenal  Jehovah,
maka  Jehovah  membiarkan  pikiran  mereka  menjadi  rusak,  sehingga
mereka melakukan hal-hal yang mereka tidak boleh lakukan.

Roma 8:6,7 Kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia, maka akibatnya
kematian.  Tetapi  kalau  pikiranmu  dikuasai  oleh  Roh  Jehovah,  maka
akibatnya ialah hidup dan kedamaian dengan Jehovah.  7  Orang yang
pikirannya dikuasai oleh tabiat manusia, orang itu bermusuhan dengan
Jehovah;  karena orang itu  tidak  tunduk kepada hukum Jehovah;  dan
memang ia tidak dapat tunduk kepada hukum Jehovah.

Roma  11:20  Itu  memang  benar.  Tetapi  mereka  dibuang  karena  mereka
tidak  percaya,  sedangkan  Saudara  diterima  karena  Saudara  percaya.
Jadi  janganlah  Saudara  menjadi  sombong  karenanya;  sebaliknya
Saudara harus merasa takut.

2  Korintus  10:5  dan  mendobrak  benteng-benteng  kesombongan  yang
dibangun  untuk  menentang  pengetahuan  tentang  Jehovah.  Kami
menawan  pikiran  orang-orang  dan  membuat  mereka  takluk  kepada
Kristus.

2 Korintus 11:3 Tetapi saya khawatir pikiranmu akan tergoda untuk tidak
setia lagi kepada Kristus, sama seperti Hawa dahulu juga tergoda oleh
kelicikan si ular.

Efesus 2:3 ahulu kita semua sama juga dengan mereka; kita hidup menuruti
tabiat manusia kita dan melakukan apa yang menyenangkan badan dan
pikiran kita. Pada waktu itu kita adalah orang-orang yang kena murka
Jehovah juga, sama seperti orang-orang lain.

Efesus 4:17 Sebab itu demi nama Tuhan, inilah yang akan saya katakan dan



tegaskan: janganlah lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal
Jehovah, dan memikirkan yang tidak-tidak.

Kolose 1:21 Dahulu kalian jauh dari Jehovah. Kalian memusuhi-Nya karena
kelakuan dan pikiranmu jahat.

Kolose 2:18 Janganlah kalian membiarkan diri dirugikan oleh orang yang
pura-pura  merendahkan  diri  dan  yang  menyembah  malaikat-malaikat.
Orang  itu  sombong  dengan  pikiran-pikirannya  yang  duniawi  dan
membangga-banggaka penglihatan-penglihatannya yang khusus,

1  Tesalonika  5:14  Kami  minta  juga,  Saudara-saudara,  tegurlah  dengan
rukun orang yang tidak mau bekerja; tabahkan hati orang yang takut;
tolonglah orang yang perlu ditolong dan sabarlah terhadap semua orang.

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.

1 Timotius 6:5 dan perselisihan yang tidak habis-habisnya.  Jalan pikiran
orang-orang itu sudah buntu dan tidak lagi benar.  Mereka menyangka
bisa menjadi kaya dari agama.

2 Timotius 3:8 Sebagaimana Yanes dan Yambres melawan Musa dahulu,
demikianlah  juga  orang-orang  tersebut  melawan ajaran  dari  Jehovah.
Pikiran mereka sudah rusak, dan iman mereka sudah kandas.

Titus 1:15 Segala sesuatu adalah suci bagi orang-orang yang suci. Tetapi
bagi orang-orang yang pikirannya kotor dan yang tidak beriman, tidak
ada sesuatu pun yang suci, sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah
kotor!

Ibrani  12:3  Coba  pikirkan  bagaimana  sengsaranya  Yesus  menghadapi
orang-orang berdosa yang melawan-Nya dengan begitu sengit! Sebab itu
janganlah berkecil hati dan putus asa.

Yakobus 1:7,8 Orang yang seperti itu tidak tetap pikirannya; ia tidak bisa
mengambil  keputusan  apa-apa dalam segala  sesuatu  yang  dibuatnya.
Karena itu, tidak usah juga ia mengharapkan untuk mendapat apa-apa
dari Tuhan.
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