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Pradžios 26:35 Jos apkartino Izaoko ir Rebekos gyvenimą.
Pakartoto  Įstatymo  28:65  Tarp  svetimų  tautų  neturėsi  poilsio  nė  vietos 

kojai ramiai pastatyti, nes Viešpats duos tau baukščią širdį, nusilpusias 
akis ir kankinančias mintis.

Rūtos  1:18 Noomė matė, kad Rūta tvirtai pasiryžusi eiti su ja, ir nustojo 
atkalbinėti.

2 Samuelio 17:8 Tu žinai, kad tavo tėvas ir jo vyrai yra karžygiai ir jie yra 
taip  įnirtę,  kaip  lokė  lauke,  netekusi  jauniklių.  Be  to,  tavo  tėvas  yra 
patyręs karys ir nenakvos kartu su žmonėmis.

Patarlių 21:27 Nedorėlio auka Viešpats bjaurisi, tuo labiau, jei ji aukojama 
klastinga širdimi.

Patarlių 29:11 Kvailys kalba viską, ką galvoja, o išmintingas susilaiko.
Ezechielio  23:17,22,28Babiloniečiai  atėjo  į  jos  meilės  guolį  ir  suteršė  ją 

savo paleistuvystėmis. Suteršta ji pasitraukė nuo jų. 22 Todėl, Oholiba, 
taip sako Viešpats Dievas: ‘Aš pakelsiu prieš tave tavo meilužius, nuo 
kurių  tu  nusisukai,  ir  atvesiu  juos  prieš  tave  iš  visų  pusių:  28  Aš 
atiduosiu tave į rankas tų, kurių tu nekenti, nuo kurių tu pasitraukei.

Ezechielio 36:5 ‘Aš kalbėjau užsidegęs pavydu prieš Idumėją ir aplinkines 
tautas,  kurios  paskyrė mano kraštą sau paveldėjimu džiūgaudamos ir 
niekindamos, kad išplėštų jį.

Ezechielio 38:10 Taip sako Viešpats Dievas: ‘Tavo širdyje kils pikta mintis 
tą dieną

Danieliaus  5:20  O  kai  jo  širdis  pasiaukštino  ir  dvasia  sukietėjo  nuo 
išdidumo, jis buvo nustumtas nuo karališko sosto ir neteko savo šlovės.

Luką 12:29 Ir neklausinėkite, ką valgysite ar gersite, ir nesirūpinkite!
Apaštalų Darbai  12:20 Erodas nirto ant Tyro ir  Sidono gyventojų. Bet jie 

susitarę atvyko pas jį ir, palenkę savo pusėn karaliaus rūmininką Blastą, 
prašė taikos, nes jų kraštas maitinosi iš karaliaus.

Apaštalų Darbai 14:2 Bet tikėjimui nepaklusę žydai sukurstė pagonis prieš 
brolius.

Romiečiams  1:28  Kadangi  jie  nesirūpino  pažinti  Dievą,  tai  Dievas  leido 
jiems vadovautis netikusiu išmanymu ir daryti, kas nepridera.

Romiečiams  8:6,7 Kūniškas mąstymastai mirtis, o dvasiškasgyvenimas ir 
ramybė. 7 Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui;  jis  nepaklūsta Dievo 
įstatymui ir net negali paklusti.

Romiečiams 11:20 Gerai! Jos nulaužtos dėl netikėjimo, o tu stovi tikėjimu. 



Nesididžiuok, bet bijok!
2  Korintiečiams  10:5  Jais  mes  nugalime  samprotavimus  ir  bet  kokią 

puikybę,  kuri  sukyla  prieš  Dievo  pažinimą,  ir  paimame  nelaisvėn 
kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui,

2 Korintiečiams  11:3 Bet bijau, kad kaip gyvatė savo gudrumu suvedžiojo 
Ievą, taip ir jūsų mintys nesugestų be paprastumo Kristuje.

Efeziečiams  2:3  kuriuose  kadaise  gyvenote  pagal  šio  pasaulio  būdą, 
paklusdami  kunigaikščiui,  viešpataujančiam  ore,  dvasiai,  kuri  dabar 
veikia neklusnumo vaikuose.

Efeziečiams  4:17  Taigi  aš  liepiu  ir  įspėju  Viešpatyje,  kad  jūs 
nebesielgtumėte, kaip elgiasi pagonys dėl savo proto tuštybės.

Kolosiečiams 1:21 Taip pat ir jus, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški 
savo protuose piktais darbais, Dievas dabar sutaikino

Kolosiečiams  2:18  Niekas  teneatima  jūsų  atlygio,  pamėgęs  tariamą 
nusižeminimą ir  angelų  garbinimą,  pasinėręs į  tai,  ko  nėra  matęs,  be 
pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais,

1 Tesalonikiečiams 5:14 Raginame jus, broliai: įspėkite nedrausminguosius, 
padrąsinkite  liūdinčiuosius,  palaikykite  silpnuosius,  būkite  kantrūs  su 
visais! 

2  Tesalonikiečiams  2:2  nesiduokite  taip  greitai  nukreipiami  nuo  sveiko 
proto ir  įbauginami ar dvasia, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytu laišku, 
esą Kristaus diena jau atėjo.

1 Timotiejui 6:5 ir kivirčai tarp sugedusio proto žmonių, praradusių tiesos 
nuovoką ir manančių, jog dievotumas esąs pasipelnymas. Šalinkis tokių.

2 Timotiejui 3:8 Kaip Janas ir Jambras priešinosi Mozei, taip ir jie priešinasi 
tiesai. Tai žmonės sugedusio proto, netikusio tikėjimo.

Titui 1:15 Tyriems viskas tyra, o susitepusiems ir netikintiems nieko nėra 
tyro, net ir jų protas bei sąžinė suteršti.

Hebrajams  12:3  Apsvarstykite,  kaip  Jis  iškentė  nuo  nusidėjėlių  tokį 
priešiškumą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte savo sielomis!

Jokūbo 1:8 toks svyruojantis, visuose savo keliuose nepastovus žmogus.
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