
Hyvä Mieli   Raamattu - Good Mind Scriptures  

3  Mooses  24:12  Ja  he  panivat  hänet  vankeuteen,  kunnes  heille 
ilmoitettaisiin Herran vastaus.

5 Mooses 18:6 Ja jos leeviläinen tahtoo tulla jostakin sinun kaupungistasi, 
jonka  porttien  sisäpuolella  hän  muukalaisena  asuu,  missä  hyvänsä 
Israelissa, niin tulkoon vapaasti, niinkuin hänen mielensä tekee, siihen 
paikkaan, jonka Herra valitsee,

Ruut 1:8 sanoi Noomi molemmille miniöillensä: "Menkää, palatkaa kumpikin 
äitinne  kotiin.  Herra  tehköön  teille  laupeuden,  niinkuin  te  olette 
vainajille ja minulle tehneet.

1 Aikakirja 28:9 Ja sinä, minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala 
ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii 
kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä 
etsit, niin sinä löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää 
sinut iankaikkisesti.

Nehemia 4:6 Mutta  me rakensimme muuria;  ja  koko muuri  tuli  valmiiksi 
puoleen korkeuteensa asti, ja siitä kansa sai rohkeutta työhön.

Job 23:13 Mutta hän pysyy samana, kuka voi häntä estää? Mitä hän tahtoo, 
sen hän tekee.

Sananlaskut 29:11 Tyhmä purkaa kaiken sisunsa, mutta viisas sen viimein 
tyynnyttää.

Jesaja 26:3 Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa 
sinuun.

Markus 5:15 Ja he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät riivatun, jossa legio oli 
ollut, istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessään; ja he peljästyivät.

Apostolien 17:11 Nämä olivat  jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset;  he 
ottivat  sanan  vastaan  hyvin  halukkaasti  ja  tutkivat  joka  päivä 
kirjoituksia, oliko asia niin.

Apostolien 20:19 kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja 
kyynelillä, koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten 
salahankkeiden tähden;

Roomalaisille  7:25  Kiitos  Jumalalle  Jeesuksen  Kristuksen,  meidän 
Herramme,  kautta!  Niin  minä  siis  tämmöisenäni  palvelen  mielellä 
Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.

Roomalaisille 8:6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä 
ja rauha;

Roomalaisille  8:27 Mutta sydänten tutkija  tietää,  mikä Hengen mieli  on, 



sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.
Roomalaisille 11:34 Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut 

hänen neuvonantajansa?
Roomalaisille 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan 

muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan 
tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Roomalaisille  12:16  Olkaa  keskenänne  yksimieliset.  Älkää  korkeita 
mielitelkö,  vaan tyytykää alhaisiin  oloihin.  Älkää olko itsemielestänne 
viisaita.

Roomalaisille  14:5  Toinen  pitää  yhden  päivän  toista  parempana,  toinen 
pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin 
varma.

Roomalaisille 15:6 niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte 
Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää.

1 Korinttolais 2:16 Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että 
voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli.

2  Korinttolais  7:7  eikä  ainoastaan  hänen  tulollansa,  vaan  myöskin  sillä 
lohdutuksella, jonka hän oli teistä saanut, sillä hän on kertonut meille 
teidän ikävöimisestänne, valittelustanne ja innostanne minun hyväkseni, 
niin että minä iloitsin vielä enemmän.

2 Korinttolais 8:12 Sillä jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan, 
kuin on varoja, eikä sen mukaan, kuin niitä ei ole.

2 Korinttolais 9:2 sillä minä tunnen teidän alttiutenne, ja siitä minä kehun 
teitä  makedonialaisille,  että  näet  Akaia  on  ollut  valmiina  menneestä 
vuodesta  alkaen,  ja  niin  on  teidän  intonne  saanut  sangen  monta 
innostumaan.

Efesolaisille 4:23 ja uudistua mielenne hengeltä
Filippil 2:3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, 

vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne
Filippil  4:2  Euodiaa  minä  kehoitan  ja  Syntykeä  minä  kehoitan  olemaan 

yksimielisiä Herrassa.
Filippil  4:7  ja  Jumalan  rauha,  joka  on  kaikkea  ymmärrystä  ylempi,  on 

varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.
Kolossal 3:12 Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja 

rakkaita,  sydämelliseen  armahtavaisuuteen,  ystävällisyyteen, 
nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,

2  Tessalonikal  2:2  ettette  anna  minkään  hengen  ettekä  sanan  ettekä 
minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti  järkyttää itseänne, 
niin  että  menetätte  mielenne  maltin,  ettekä  anna  niiden  itseänne 
peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.



2 Timoteus 1:7 Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan 
voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.

Tiitus 2:6 Nuorempia miehiä samoin kehoita käyttäytymään siveästi.
Hebrealais 8:10 Sillä tämä on se liitto,  jonka minä teen Israelin heimon 

kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän 
mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän 
Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

1  Pietari  1:13 Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja  olkaa raittiit;  ja 
pankaa täysi  toivonne siihen armoon,  joka teille  tarjotaan Jeesuksen 
Kristuksen ilmestymisessä.

1  Pietari  5:2  kaitkaa  teille  uskottua  Jumalan  laumaa,  ei  pakosta,  vaan 
vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, 
vaan sydämen halusta,

2 Pietari 3:1 Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani, ja 
näissä  molemmissa  minä  muistuttamalla  herätän  teidän  puhdasta 
mieltänne,

Ilmestyskirja  17:9  Tässä  on  ymmärrys,  jossa  viisaus  on:  Ne  seitsemän 
päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös 
seitsemän kuningasta;
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