
Írás - Mind Good

3  Mózes 24:12  És őrizet alá veték azt, míg kijelentést nyernének az Úr akarata 
felől.

5  Mózes 18:6 Mikor pedig eljön a Lévita valamelyikből a te egész Izráelben lévő 
kapuid közül, a hol ő lakik és bemegy az ő lelkének teljes kívánsága szerint 
arra a helyre, a melyet kiválaszt az Úr:

Ruth 1:8  És monda Naómi az ő két menyének: Menjetek, térjetek vissza, kiki az ő 
anyjának  házához.  Cselekedjék  az  Úr  irgalmasságot  veletek,  a  miképen  ti 
cselekedtetek a megholtakkal és én velem!

1 Krónika 28:9  Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj 
néki tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az úr minden szívbe belát és minden 
emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresénded, megtalálod; ha ellenben őt 
elhagyándod, ő is elhagy téged mindörökké.

Nehemiás 4:6   És  építők  a  falat  annyira,  hogy  elkészült  az  egész  fal 
félmagasságban, mert a nép nagy kedvvel dolgozott.

Jób 23:13  Ő azonban megmarad egy mellett. Kicsoda téríthetné el őt? És a mit 
megkiván lelke, azt meg is teszi.

Példabeszédek 29:11  Az ő egész indulatját előmutatja a bolond; de a bölcs végre 
megcsendesíti azt.

Ézsaiás 26:3  Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel 
Te benned bízik;

Márk 5:15   És  menének  Jézushoz,  és  láták,  hogy  az  ördöngős  ott  ül,  fel  van 
öltözködve és eszénél van, az, a kiben a légió volt; és megfélemlének.

Apostolok 17:11  Ezek pedig nemesb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, 
úgymint  kik  bevevék  az  ígét  teljes  készséggel,  naponként  tudakozva  az 
írásokat, ha úgy vannak-é ezek.

Apostolok 20:19  Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás 
és kisértetek közt,  melyek én rajtam a zsidóknak utánam való+leselkedése 
miatt estek;

Rómaiakhoz 7:25  Hálát  adok Istennek a mi  Urunk Jézus Krisztus által.  Azért 
jóllehet  én  az  elmémmel  az  Isten  törvényének,  de  testemmel  a  bűn 
törvényének szolgálok.

Rómaiakhoz 8:6,27  Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet 
és békesség. 27  A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, 
mert Isten szerint esedezik a szentekért.

Rómaiakhoz 11:34  Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt 
néki tanácsosa?

Rómaiakhoz 12:2,16 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a 
ti  elméteknek  megújulása  által,  hogy  megvizsgáljátok,  mi  az  Istennek  jó, 
kedves és tökéletes akarata. 16  Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; 
ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek 
bölcsek+timagatokban.

Rómaiakhoz 14:5  Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál: amaz pedig 
minden  napot  egyformának  tart.  Ki-ki  a  maga  értelme  felől  legyen 



meggyőződve.
Rómaiakhoz 15:6  Hogy egy szívvel,  egy szájjal  dicsőítsétek az Istent és a mi 

Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.
1  Korintusi 2:16  Mert  ki  érte  fel  az  Úrnak értelmét,  hogy megoktathatná őt? 

Bennünk pedig Krisztus értelme van.
2  Korintusi 7:7  Sőt nem megjöttével csupán, hanem azzal a vígasztalással is, a 

melylyel ti vígasztaltátok meg, hírül hozván nékünk a ti kivánkozástokat, a ti 
kesergésteket,  a  ti  hozzám  való  ragaszkodástokat;  úgyhogy  én  mégjobban 
örvendeztem.

2  Korintusi 8:12  Mert ha a készség megvan, a szerint kedves az, a mije kinek-
kinek van, és nem a szerint, a mije nincs.

2 Korintusi 9:2  Hiszen ismerem a ti készségteket a melylyel dicsekszem felőletek 
a macedónoknak, hogy Akhája kész a mult esztendő óta; és a ti buzgóságtok, 
sokakat magával ragadt.

Efézusiakhoz 4:23  Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,
Filippiekhez 2:3   Semmit  nem  cselekedvén  versengésből,  sem  hiábavaló 

dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.
Filippiekhez 4:2,7   Evódiát  intem,  Sintikhét  is  intem,  hogy  egyenlő  indulattal 

legyenek az Úrban. 7  Én az Istennek békessége, mely minden értelmet felül 
halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Kolosséiakhoz 3:12  Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és 
szeretettek,  könyörületes  szívet,  jóságosságot,  alázatosságot,  szelídséget, 
hosszútűrést;

2 Tesszalonika 2:2  Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne 
háboríttassatok meg, se lélek által,  se beszéd által,  se nékünk tulajdonított 
levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.

2  Timóteushoz 1:7  Mert  nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem 
erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Titushoz 2:6  Az ifjakat hasonlóképen intsed, hogy legyenek mértékletesek:
Zsidókhoz 8:10  Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok 

multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe 
írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.

1 Péter 1:13  Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen 
reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, 
mikor megjelen.

1 Péter 5:2  Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra 
nem kényszerítésből,  hanem örömest;  sem nem rút nyerészkedésből,  hanem 
jóindulattal;

2 Péter 3:1  Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amelylyel a ti tiszta 
gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem;

Jelenések 17:9  Itt az elme, a melyben van bölcseség. A hét+fő a hét hegy, a 
melyen az asszony ül;
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