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1 Moosese 26:35 Aga need olid meelehärmiks Iisakile ja Rebekale.
5 Moosese 28:65 Ja nende rahvaste hulgas ei ole sul rahu, su jalatallal ei

ole puhkepaika ja Issand annab sulle seal väriseva südame, kustuvad
silmad ja masendatud hinge.

Rutt 1:18 Kui Noomi nägi, et Rutil oli kindel nõu temaga kaasa tulla, siis ta
sellest enam ei rääkinud.

2 Saamueli 17:8 Ja Huusai jätkas: 'Sina tunned oma isa ja tema mehi: nad
on vaprad ja nende hinged on kibestunud nagu karul väljal,  kellelt on
võetud pojad; ja su isa on sõjamees, kes oma rahvaga ei puhka ööselgi.

Opetussonad 21:27 Õelate ohver on jäledus, eriti kui seda tuuakse häbiteo
eest.

Opetussonad  29:11  Alp  paiskab  välja  kogu  oma  viha,  aga  tark  mees
vaigistab teda lõpuks.

Hesekiel 23:17,22,28 Ja Paabeli pojad tulid tema juurde armuvoodisse ning
rüvetasid teda oma hooramisega; ja alles siis, kui ta oli ennast nendega
rüvetanud, tüdines ta neist. 22 Seepärast, Oholiba, ütleb Issand Jumal
nõnda: Vaata,  ma kihutan sulle kallale su armastajad,  kellest su hing
eemale tõmbus, ja toon nad su kallale igalt poolt: 28 Sest nõnda ütleb
Issand Jumal: Vaata, ma annan su nende kätte, keda sa vihkad, nende
kätte, kellest su hing on eemale tõmbunud.

Hesekiel 36:5 siis ütleb Issand Jumal seepärast nõnda: Tõesti, oma püha
viha tules ütlesin ma teistele rahvastele ja kogu Edomile, kes kõigest
südamest  rõõmutsedes  ja  hinges  põlgust  tundes  on  võtnud  endale
omandiks minu maa, selleks et seda laastata ja riisuda.

Hesekiel  38:10 Nõnda ütleb Issand Jumal:  Sel  päeval  tõuseb sul  midagi
südamesse ja sa pead kurja nõu

Taaniel  5:20 Aga kui ta süda suurustas ja ta vaim muutus ülemeelikuks,
siis tõugati ta oma kuninglikult aujärjelt ja ta au võeti temalt ära.

Luuka 12:29 Ja teiegi ärge küsige, mida süüa või mida juua, ja ärge olge
kärsitud,

Apostlite 12:20 Ent Heroodes kandis viha Tüürose ja Siidoni rahva peale.
Nood  tulid  ühel  meelel  tema  juurde  ja,  saanud  nõusse  kuninga
kambriülema Blastose,  palusid rahu; sest nende maa sai  oma toiduse
kuninga alalt.

Apostlite  14:2  Aga  sõnakuulmatud  juudid  õhutasid  ja  ärritasid  paganate
hinged vendade vastu vihale.

Roomlastele   1:28 Ja nii  nagu nad ei  ole  hoolinud Jumala  tunnetusest,
nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi  kätte,  tegema seda,
mis on väär;

Roomlastele  8:6,7 Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu



ja rahu; 7 seepärast et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei
alistu Jumala Seadusele ega suudagi seda.

Roomlastele  11:20 Õige küll! Nemad on ära murtud uskmatuse pärast, sina
püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda,

2  Korintlastele  10:5  ja  purustame  iga  kõrkuse,  mis  tõstab  end
jumalatunnetuse vastu, ja me võtame vangi Kristuse sõnakuulmisse kõik
mõtted

2 Korintlastele 11:3 Ma kardan aga, et nõnda nagu madu pettis Eevat oma
kurikavaluses,  nii  rikutakse  ka  teie  lihtne  ja  puhas  Kristusest
arusaamise võime.

Efeslastele   2:3  kelle  seas  ka  meie  kõik  varem  käisime  oma  lihalikes
himudes,  tehes  liha  ja  mõtete  tahtmist  mööda,  ning me olime loomu
poolest viha lapsed nagu teisedki.

Efeslastele  4:17 Ma ütlen seda nüüd ja tunnistan Issandas, et keegi teist ei
elaks enam nii, nagu paganad elavad oma tühises meeles,

Koloslastele  1:21 Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma
mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega,

Koloslastele   2:18  Ärgu  võtku  teie  võiduandi  ükski,  kes  seda  tahab
alandlikkuse  ja  inglite  teenimise  kaudu,  ja  kes  selle  üle,  mis  ta  on
näinud, asjata oma lihalikus mõistuses hoopleb

1  Tessalooniklastele  5:14  Meie  aga  manitseme  teid,  vennad:  noomige
korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide
vastu!

2 Tessalooniklastele 2:2 et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega
heidutada - ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt -,
otsekui Issanda päev oleks juba käes.

1  Timoteosele  6:5  lõputuid  hõõrumisi  inimeste  vahel,  kes  on  mõistuse
poolest  rikutud ja  ilma jäänud tõest,  ning  kes arvavad jumalakartuse
olevat tuluallika.

2  Timoteosele  3:8  Nii  nagu  Jannes  ja  Jambres  panid  vastu  Moosesele,
nõnda panevad ka nemad vastu tõele. Nad on inimesed, kelle mõistus on
rikutud ja kes on kõlbmatud usu poolest.

Tiitusele  1:15 Puhtaile  on kõik  puhas,  aga rüvedaile  ja  uskmatuile  pole
miski puhas, vaid rüve on nii nende meel kui südametunnistus.

Heebrealastele   12:3  Võtke  siis  eeskujuks  teda,  kes  on  kannatanud
niisugust patuste vaenu enese vastu,  et te ei väsiks ega teie hing ei
nõrkeks.

Jakoobuse 1:8 ta on hingelt kaksipidine mees, ebakindel kõigil oma teedel.
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