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Λευιτικό 24:12 και τον έβαλαν σε φυλακή, μέχρις ότου φανερωθεί σ' αυτούς 
το θέλημα του Κυρίου.

Δευτερονόμιο 18:6Και αν έρθει ένας Λευίτης από κάποια από τις πόλεις σου, 
από ολόκληρο τον Ισραήλ, όπου παροικεί, και έρθει με ολόκληρο τον πόθο 
της ψυχής του, στον τόπο που ο Κύριος θα εκλέξει,

Ρουθ  1:18  Και  βλέποντας  η  Ναομί  ότι  αυτή  επέμενε  να  πάει  μαζί  της, 
σταμάτησε να της μιλάει.

1  Χρονικών  28:9  Κι εσύ, γιε μου Σολομώντα, γνώρισε τον Θεό τού πατέρα 
σου, και να τον υπηρετείς με τέλεια καρδιά και  με ψυχή που να θέλει· 
επειδή, ο Κύριος εξετάζει όλες τις καρδιές, και ξέρει όλους τους λογισμούς 
των  διανοιών·  αν  τον  εκζητάς,  θα  βρίσκεται  από  σένα·  αν,  όμως,  τον 
εγκαταλείψεις, θα σε απορρίψει για πάντα.

Νεεμίας  4:6  Έτσι  ανοικοδομήσαμε  το  τείχος·  και  ολόκληρο  το  τείχος 
συνδέθηκε,  μέχρι  το  μέσον  του·  επειδή,  ο  λαός  είχε  καρδιά  στο  να 
εργάζεται.

Ιώβ  23:13Επειδή,  αυτός  είναι  με  μια  βουλή·  και  ποιος  μπορεί  να  τον 
αποτρέψει; Και ό,τι επιθυμεί η ψυχή του, το κάνει.

Παροιμίες  29:11  Ο άφρονας εκθέτει  όλη του την ψυχή·  ενώ ο σοφός την 
αναχαιτίζει προς τα πίσω.

Ησαΐας  26:3  Θα  φυλάξεις  σε  τέλεια  ειρήνη  το  πνεύμα  που  επιστηρίζεται 
επάνω σε σένα, επειδή, σε σένα έχει το θάρρος του.

Μάρκος 5:15 Και έρχονται στον Ιησού, και βλέπουν τον δαιμονιζόμενο, που 
είχε τη λεγεώνα, να κάθεται, και να είναι ντυμένος, και λογικευμένος· και 
φοβήθηκαν ·

Λουκάς 8:35 Και βγήκαν για να δουν το γεγονός· και ήρθαν στον Ιησού, και 
βρήκαν τον άνθρωπο, από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια, να κάθεται 
κοντά στα πόδια τού Ιησού, ντυμένον και  να είναι  στα λογικά του·  και 
φοβήθηκαν.

Πράξεις  17:11  Αυτοί,  όμως,  ήσαν  ευγενέστεροι  από  εκείνους  στη 
Θεσσαλονίκη, επειδή δέχθηκαν τον λόγο με κάθε προθυμία, εξετάζοντας 
καθημερινά τις γραφές, αν έτσι έχουν αυτά.

Πράξεις 20:19 δουλεύοντας τον Κύριο με κάθε ταπεινοφροσύνη, και με πολλά 
δάκρυα  και  πειρασμούς,  που  μου  συνέβησαν  από  τις  επιβουλές  των 
Ιουδαίων·



Ρωμαίους 7:25 Ευχαριστώ τον Θεό διαμέσου τού Ιησού Χριστού τού Κυρίου 
μας.  Άρα,  λοιπόν,  εγώ ο ίδιος με τον νου μεν δουλεύω στον νόμο τού 
Θεού· με τη σάρκα, όμως, στον νόμο τής αμαρτίας.

Ρωμαίους 8:6 Για τον λόγο ότι, το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος· ενώ, το 
φρόνημα του Πνεύματος, ζωή και ειρήνη.

Ρωμαίους 8:27 Κι αυτός που ερευνά τις καρδιές ξέρει τι είναι το φρόνημα του 
Πνεύματος, ότι ικετεύει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για χάρη των 
άγιων.

Ρωμαίους 11:34 Επειδή, «ποιος, γνώρισε τον νου τού Κυρίου; Ή, ποιος έγινε 
σύμβουλός του;».

Ρωμαίους  12:2  Και  μη  συμμορφώνεστε  με  τούτο  τον  αιώνα,  αλλά 
μεταμορφώνεστε  διαμέσου  τής  ανακαίνισης  του  νου  σας,  ώστε  να 
δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.

Ρωμαίους  12:16  Να  έχετε  το  ίδιο  φρόνημα  ο  ένας  προς  τον  άλλον·  μη 
υψηλοφρονείτε,  αλλά  συγκαταβαίνετε  στους  ταπεινούς·  μη  φαντάζεστε 
τους εαυτούς σας φρόνιμους.

Ρωμαίους  14:5  Άλλος μεν κρίνει μία ημέρα αγιότερη παρά μία άλλη ημέρα, 
άλλος όμως κρίνει ίση κάθε ημέρα. Κάθε ένας ας είναι πληροφορημένος 
στον δικό του νου.

Ρωμαίους  15:6  για  να  δοξάζετε  με  μια  ψυχή,  με  ένα  στόμα,  τον  Θεό  και 
Πατέρα τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

1  Κορινθίους  1:10  Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας 
Ιησού  Χριστού,  να  λέτε  όλοι  το  ίδιο,  και  να  μη  υπάρχουν  μεταξύ  σας 
σχίσματα, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντας το ίδιο πνεύμα και την 
ίδια γνώμη.

1 Κορινθίους 2:16 Επειδή: «Ποιος γνώρισε τον νου τού Κυρίου, ώστε να τον 
διδάξει;». Εμείς, όμως, έχουμε νουν Χριστού.

2  Κορινθίους  7:7  Και  όχι  μονάχα με  την  παρουσία  του,  αλλά  και  με  την 
παρηγορία που παρηγορήθηκε για σας, αναγγέλλοντας σε μας τον μεγάλο 
σας  πόθο,  τον  οδυρμό  σας,  τον  ζήλο  σας  για  μένα·  ώστε  χάρηκα 
περισσότερο.

2  Κορινθίους  8:12  Επειδή,  αν  προϋπάρχει  η  προθυμία,  είναι  κάποιος 
ευπρόσδεκτος, σε όσα έχει, όχι σε όσα δεν έχει.

2 Κορινθίους 9:2 Δεδομένου ότι, ξέρω καλά την προθυμία σας, για την οποία 
καυχώμαι  για σας απέναντι  στους Μακεδόνες,  ότι  η  Αχαϊα ετοιμάστηκε 
από πέρυσι· και ο ζήλος σας διέγειρε πολλούς.

2 Κορινθίους 13:11 ΛΟΙΠΟΝ, αδελφοί, χαίρεστε, καταρτίζεστε, ενθαρρύνετε ο 
ένας τον άλλον, να φρονείτε το ίδιο, ειρηνεύετε· και ο Θεός τής αγάπης και 



της ειρήνης θα είναι μαζί σας.
Εφεσίους 4:23 αι να ανανεώνεστε στο πνεύμα τού νου σας,
Φιλιππησίους  2:2,3  κάντε πλήρη τη χαρά μου, να φρονείτε το ίδιο, έχοντας 

την ίδια αγάπη, να είστε ομόψυχοι, και ομόφρονες· 3 μη κάνοντας τίποτε 
από αντιζηλία ή κενοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη, θεωρώντας ο ένας 
τον άλλον ότι υπερέχει από τον εαυτό του.

Φιλιππησίους  4:2  ΠΑΡΑΚΑΛΩ την  Ευωδία,  παρακαλώ και  τη  Συντύχη,  να 
φρονούν το ίδιο εν Κυρίω.

Φιλιππησίους  4:7  Και  η  ειρήνη  τού  Θεού,  που  υπερέχει  κάθε  νου,  θα 
διαφυλάξει  τις  καρδιές σας και  τα διανοήματά σας διαμέσου τού Ιησού 
Χριστού.

Κολοσσαείς  3:12  Ντυθείτε,  λοιπόν,  ως  εκλεκτοί  τού  Θεού,  άγιοι  και 
αγαπημένοι,  σπλάχνα οικτιρμών, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, 
μακροθυμία·

2 Θεσσαλονικείς 2:2 είθε να είναι σε σας χάρη και ειρήνη από τον Πατέρα μας 
Θεό, και τον Κύριο Ιησού Χριστό.

2 Τιμόθεο 1:7 Επειδή, ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δύναμης 
και αγάπης και σωφρονισμού.

Τίτο 2:6 Το ίδιο και τους νεότερους να τους νουθετείς να σωφρονούν·
Εβραίους 8:10 Επειδή, αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω προς τον οίκο τού 

Ισραήλ  ύστερα  από  τις  ημέρες  εκείνες,  λέει  ο  Κύριος:  Θα  δώσω τους 
νόμους μου στη διάνοιά τους, και θα τους γράψω επάνω στην καρδιά τους, 
και θα είμαι σ' αυτούς Θεός, κι αυτοί θα είναι σε μένα λαός.

1  Πέτρου  1:13  Γι'  αυτό, αφού ανασηκώσετε τις  οσφύες τής διάνοιάς σας, 
εγκρατεύεστε, και έχετε τέλεια ελπίδα στη χάρη που έρχεται σε σας, όταν 
αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός·

1 Πέτρου 5:2 να ποιμάνετε το αναμεταξύ σας ποίμνιο του Θεού, επιβλέποντας 
όχι αναγκαστικά, αλλά εκούσια·

2 Πέτρου 3:1 ΑΥΤΗ είναι ήδη η δεύτερη επιστολή που σας γράφω, αγαπητοί, 
με τις οποίες διεγείρω με υπόμνηση την ειλικρινή σας διάνοια·

Αποκάλυψη  17:9  Εδώ είναι ο νους που έχει σοφία. Τα επτά κεφάλια είναι 
επτά βουνά, όπου επάνω τους κάθεται η γυναίκα.
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