
Gud Sind Skriften -  Good Mind Scriptures

3  Mosebog  24:12   Og  de  satte  ham  i  Varetægt  for  at  få  en 
Kendelse af Herrens Mund.

5 Mosebog 18:6  Når en Levit inden dine Porte et steds i Israel, 
hvor han har  haft  sit  Ophold,  kommer til  det  Sted,  HERREN 
udvælger det står ham frit for at komme, hvis han vil

Rut 1:8  sagde No'omi til sine to Sønnekoner: "Vend nu tilbage 
hver til sin Moders Hus! HERREN være barmhjertig imod eder, 
som I har været imod de døde og mig;

1 Krønikebog 28:9  Og du, min Søn Salomo! Kend din Faders Gud 
og tjen ham med et helt Hjerte og en villig Sjæl, thi HERREN 
ransager alle Hjerter og kender alt, hvad der rører sig i deres 
Tanker. Hvis du søger ham, vil han lade sig finde af  dig, men 
forlader du ham, vil han forkaste dig for evigt.

Nehemia  4:6   Men  vi  byggede  på  Muren,  og  hele  Muren  blev 
bygget færdig i halv Højde, og Folket arbejdede med god Vilje.

Job  23:13    Men  han  gjorde  sit  Valg,  hvem hindrer  ham Han 
udfører, hvad hans Sjæl attrår.

Ordsprogenes  29:11    En  Tåbe  slipper  al  sin  Voldsomhed  løs, 
Vismand stiller den omsider.

Jesaja 26:3  hvis Sind er fast, som vogter på Fred, thi det stoler 
på dig.

Markus 5:15  Og de komme til Jesus og se den besatte, ham, som 
havde haft  Legionen,  sidde  påklædt  og  ved Samling,  og  de 
frygtede.

Apostlenes  17:11   Men  disse  vare  mere  velsindede  end  de  i 
Thessalonika,  de  modtoge  Ordet  med  al  Redebonhed  og 
ransagede  daglig  Skrifterne,  om  disse  Ting  forholdt  sig 
således.

Apostlenes 20:19  idet jeg tjente Herren i al Ydmyghed og under 
Tårer  og  Prøvelser,  som  timedes  mig  ved  Jødernes 
Efterstræbelser;

Romerne 7:25  Gud ske Tak ved Jesus Kristus, vor Herre! Altså: 
jeg selv tjener med Sindet Guds Lov, men med Kødet Syndens 
Lov.



Romerne 8:6  Thi Kødets Higen er Død, men Åndens Higen er Liv 
og Fred,

Romerne  8:27   Og  han,  som  ransager  Hjerterne,  ved,  hvad 
Åndens  Higen  er,  at  den  efter  Guds  Villie  går  i  Forbøn  for 
hellige.

Romerne 11:34  Thi hvem har kendt Herrens Sind? eller  hvem 
blev hans Rådgiver?

Romerne 12:2  Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men 
vorder  forvandlede  ved  Sindets  Fornyelse,  så  I  må  skønne, 
hvad  der  er  Guds  Villie,  det  gode  og  velbehagelige  og 
fuldkomne.

Romerne 12:16  Værer enige indbyrdes; tragter ikke efter de høje 
Ting, men holder eder til det lave; vorder ikke kloge i eders 
egne Tanker!

Romerne 14:5  En agter den ene Dag fremfor den anden, en anden 
agter alle dage lige; enhver have fuld Vished i sit eget Sind!

Romerne 15:6  for at I endrægtigt med een Mund kunne prise Gud 
og vor Herres Jesu Kristi Fader.

1 Korinthierne 2:16  Thi hvem har kendt Herrens Sind, så han 
skulde kunne undervise ham? Men vi have Kristi Sind.

2 Korinthierne 7:7  dog ikke alene ved hans Komme, men også 
ved den Trøst, hvormed han var bleven trøstet over eder, idet 
han  fortalte  os  om  eders  Længsel,  eders  Gråd,  eders 
Nidkærhed for mig, så at jeg glædede mig end mere.

2 Korinthierne 8:12  Thi når Redebonheden er til Stede, da er den 
velbehagelig efter, hvad den evner, ikke efter, hvad den ikke 
evner.

2 Korinthierne 9:2  jeg kend eders Redebonhed, for hvilken jeg 
roser mig af eder hos Makedonierne, at nemlig Akaja alt fra i 
Fjor har været beredt; og eders Nidkærhed æggede de fleste.

Efeserne 4:23  men fornyes i eders Sinds Ånd
Filippenserne 2:3  intet gøre af Egennytte eller Lyst til tom Ære, 

men i Ydmyghed agte hverandre højere end eder selv
Filippenserne 4:2  Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg 

til at være enige i Herren.
Filippenserne 4:7  og Guds Fred, som overgår al Forstand, skal 

bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.
Kolossenserne  3:12    Så  ifører  eder  da  som  Guds  udvalgte, 



hellige  og  elskede  inderlig  Barmhjertighed,  Godhed, 
Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,

2 Thessaloniker 2:2  at I ikke i en Hast må lade eder bringe fra 
Besindelse eller forskrække hverken ved nogen Ånd eller ved 
nogen Tale eller Brev, der skulde være fra os, som om Herrens 
Dag var lige for Hånden.

2 Timotheus 1:7  Thi Gud har ikke givet os Fejgheds Ånd, men 
Krafts og Kærligheds og Sindigheds Ånd.

Titus 2:6  Forman ligeledes de unge Mænd til at være sindige,
Hebræerne 8:10  Thi dette er den Pagt, som jeg vil oprette med 

Israels Hus efter de Dage, siger Herren: Jeg vil give mine Love 
i deres Sind, og jeg vil indskrive dem i deres Hjerte, og jeg vil 
være deres Gud, og de skulle være mit Folk.

1 Peter 1:13   Derfor, binder op om eders Sinds Lænder, værer 
ædrue, og sætter fuldt ud eders Håb til den Nåde, som bliver 
eder til Del i Jesu Kristi Åbenbarelse.

1 Peter 5:2  Vogter Guds Hjord hos eder, og fører Tilsyn med den, 
ikke tvungne, men frivilligt, ikke for slet Vindings Skyld, men 
med Redebonhed;

2 Peter 3:1   Dette er allerede, I elskede! det andet Brev, som jeg 
skriver til eder, hvori jeg ved Påmindelse vækker eders rene 
Sind

Aabenbaring 17:9  Her gælder det den Forstand, som har Visdom. 
De syv Hoveder ere syv Bjerge, på hvilke Kvinden sidder,
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