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Leviticus 24:12 A dali jej do vězení, až by jim bylo oznámeno, co s ním Bůh 
Káže učiniti.

Deuteronomium 18:6 Když by pak přišel  který Levíta z  některého města 
tvého, ze všeho Izraele, kdež bydlil, a přišel by s velikou žádostí duše své 
na místo, kteréž by vyvolil Hospodin:

Rút 1:8 Řekla pak Noémi oběma nevěstám svým: Jděte, navraťte se jedna 
každá do domu matky své. Učiniž Hospodin s vámi milosrdenství, jakož 
jste i vy činili s mrtvými syny mými i se mnou.

1 Paralipomenon 28:9 Ty také, Šalomoune, synu můj, znej Boha otce svého, 
a služ jemu celým srdcem a myslí ochotnou. Nebo všecka srdce zpytuje 
Hospodin a všeliká mysli  tanutí  zná. Budeš-li  ho hledati,  nalezneš jej; 
pakli ho opustíš, zavrže tě na věky.

Nehemiáš 4:6 A tak stavěli jsme tu zed, a spojili všecku až do polu, a měl 
lid srdce k tomu dílu.

Job 23:13 On pak jestliže při  čem  stojí, kdo jej  odvrátí?  Ano duše jeho 
čehož jen žádá, toho hned dovodí.

Přísloví  29:11 Všecken duch svůj  vypouští  blázen,  ale  moudrý  na potom 
zdržuje jej.

Izajáš 26:3 Člověka spoléhajícího na tě ostříháš v pokoji; v pokoji, nebo v 
tebe doufá.

Marek  5:15  I  přišli  k  Ježíšovi,  a  uzřeli  toho,  kterýž  býval  trápen  od 
ďábelství,  an sedí,  odín jsa,  a  maje zdravý rozum, toho,  kterýž  míval 
množství. I báli se.

Skutky 17:11 A ti byli udatnější nežli Tessalonitští, kteříž přijali slovo Boží 
se Vší chtivostí, na každý den rozvažujíce písma, tak-li by ty věci byly.

Skutky 20:19 Slouže Pánu se Vší pokorou i s mnohými slzami a pokušeními, 
Kteráž na mne přicházela z úkladů Židovských,

Římanům 7:25 Děkujiť  Bohu skrze Jezukrista  Pána našeho.  A takž  tedy 
tentýž já sloužím myslí zákonu Božímu, ale tělem zákonu hřícha.

Římanům 8:6,27 Nebo opatrnost těla jest smrt, opatrnost pak Ducha život a 
pokoj,  27  Ten  pak,  kterýž  jest  zpytatel  srdcí,  zná,  jaký  by  byl  smysl 
Ducha, že podlé Boha prosí za svaté.

Římanům 11:34 Nebo kdo poznal mysl Páně? Aneb kdo jemu radil?
Římanům 12:2,16 A nepřipodobňujte  se  světu  tomuto,  ale  proměňtež  se 

obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, 
libá  a  dokonalá.  16  Buďte  vespolek  jednomyslní,  ne  vysoce  o  sobě 
smýšlejíce, ale k nízkým se nakloňujíce.

Římanům 14:5 Nebo někdo rozsuzuje mezi dnem a dnem, a někdo soudí 
každý den. Jeden každý v svém smyslu ujištěn buď.



Římanům 15:6 Abyste jednomyslně jedněmi ústy oslavovali  Boha a Otce 
Pána našeho Jezukrista.

1  Korintským 2:16 Nebo kdo pozná mysl  toho Pána,kterýž  jej  vyučovati 
bude? My pak myslKristovu máme.

2  Korintským 7:7  A  netoliko  příchodem jeho,  ale  také  i  potěšením tím, 
kteréž  on měl  z  vás,  vypravovav nám o Vaší  veliké žádosti,  o  vašem 
kvílení, a Vaší ke mně horlivé milosti, tak že jsem se velmi zradoval.

2 Korintským 8:12 Nebo jest-liť prvé vůle hotová, podlé toho, což kdo má, 
vzácná jest, ne podlé toho, čehož nemá.

2 Korintským 9:2 Vím zajisté o Vaší hotovosti, pro kterouž chlubím se vámi 
Macedonským,  že  Achaia  hotova  jest  od  předešlého  léta.  A  ta  vaše 
horlivost mnohými pohnula.

Efezským 4:23 Obnoviti se pak duchem mysli své,
Filipským 2:3 Nic  nečiníce skrze svár aneb marnou chválu, ale v pokoře 

jedni druhé za důstojnější nežli sebe majíce.
Filipským  4:2,7  Evody  prosím,  i  Syntychény  prosím,  aby  jednostejně 

smyslily v Pánu. 7 A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti 
bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši.

Koloským 3:12 Protož oblectež se jako vyvolení Boží, svatí, a milí, v střeva 
milosrdenství, v dobrotivost, nízké o sobě smýšlení, krotkost, trpělivost,

2 Tesalonickým 2:2 Abyste se nedali rychle Vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, 
buď skrze ducha, buď skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako 
by nastával den Kristův.

2 Timoteovi 1:7 Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci, a milování, a 
mysli způsobné.

Titovi 2:6 Takž i mládenců napomínej k středmosti,
Židům 8:10 Protož tatoť jest smlouva, v kterouž vejdu s domem Izraelským 

po těch dnech, praví Pán: Dám, zákony své v mysl jejich, a na srdcích 
jejich napíši je, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.

1 Petra 1:13 Protož přepášíce bedra mysli své, a střízlivi jsouce, dokonale 
doufejte v té milosti, Kteráž vám dána bude při zjevení Ježíše Krista,

1 Petra 5:2 Paste stádo Boží, kteréž při vás jest, opatrujíce je, ne bezděky, 
ale dobrovolně, ne pro mrzký zisk, ale ochotně,

2 Petra 3:1 Nejmilejší,  již  toto druhý list vám píši,  jimižto vzbuzuji  skrze 
napomínání vaši upřímou mysl,

Zjevení 17:9 Tentoť pak jest smysl, a máť moudrost: Sedm hlav jest sedm 
hor, na kterýchž ta žena sedí.
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