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3 Mojzeszowa 24:12 I podali go do więzienia, ażby im oznajmiono, co z nim rozkaże 
Pan czynić.

5 Mojzeszowa 18:6 A gdyby przyszedł Lewita z któregokolwiek miasta twego, z 
całego Izraela, gdzie przemieszkiwa, a przyszedłby z całej chęci duszy swej na 
miejsce, które sobie obrał Pan:

Rut  1:8  Zatem rzekła  Noemi  do  dwóch  synowych  swych:  Idźcież,  wróćcie  się 
każda do domu matki twojej; niechaj uczyni Pan z wami miłosierdzie, jakoście 
uczyniły z umarłymi synami moimi i ze mną.

1 Kronik 28:9 A ty Salomonie, synu mój! znaj Boga, ojca twojego, i służ mu sercem 
doskonałem,  i  umysłem  dobrowolnym;  bo  wszystkie  serca  przegląda  Pan,  i 
wszystkie zamusły myśli zna. Jeźli go szukać bądziesz, znajdziesz go, a jeźli go 
opuścisz, odrzuci cię na wieki.

Nehemiasza 4:6 Lecześmy my budowali ten mur, i spojony jest wszystek mur aż do 
połowy swej, a lud miał serce do roboty.

Joba 23:13 Jeźli on przy swem stanie, któż go odwróci? bo co dusza jego żąda, to 
uczyni:

Przypowiesci 29:11 Wszystkiego ducha swego wywiera głupi, ale mądry na dalszy 
czas go zawściąga.

Izajasza 26:3 Człowieka spolegającego na tobie zachowywasz w pokoju, w pokoju 
mówię: bo w tobie ufa.

Marka  5:15  I  przyszli  do  Jezusa,  i  ujrzeli  onego,  który  był  opętany,  i  siedział 
obleczony, będąc przy dobrem baczeniu; onego, mówię, w którym było wojsko 
dyjabłów; i bali się.

DziejeApostolskie 17:11 A cić byli zacniejsi nad one, co byli w Tesalonice, którzy 
przyjęli  słowo Boże ze wszystką ochotą,  na każdy dzień rozsądzając Pisma, 
jeźliby się tak miało.

DziejeApostolskie 20:19 Służąc Panu ze wszelką uniżonością i z wielą łez i pokus, 
które na mię przychadzały z zasadzek żydowskich.

Rzymian 7:25 Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przetoż tedy 
ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu.

Rzymian 8:6 Gdyż zmysł ciała jest śmierć; ale zmysł ducha jest żywot i pokój,
Rzymian 8:27 A ten, który się serc bada, wie, który jest zmysł Ducha, ponieważ 

według Boga przyczynia się za świętymi.
Rzymian 11:34 Bo któż poznał umysł Pański? albo kto był rajcą jego?
Rzymian 12:2 A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez 

odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża 
dobra, przyjemna i doskonała.

Rzymian 12:16 Bądźcie między sobą jednomyślni, wysoko o sobie nie rozumiejąc, 
ale się do niskich nakłaniając.

Rzymian 14:5 Bo jeden różność czyni między dniem a dniem, a drugi każdy dzień 
za równo sądzi; każdy niech będzie dobrze upewniony w zmyśle swoim.

Rzymian  15:6  Abyście  jednomyślnie  jednemi  usty  wysławiali  Boga,  Ojca  Pana 
naszego Jezusa Chrystusa.



1 Koryntian 2:16 Albowiem któż poznał zmysł Pański? Któż go będzie uczył? Ale 
my zmysł Chrystusowy mamy.

2 Koryntian 7:7 A nie tylko przez przyjście jego, ale też przez pociechę, którą on 
ucieszony  jest  z  was,  oznajmiwszy  nam żądność  waszę,  narzekanie  wasze, 
gorliwość waszę za mną, tak żem się też więcej uweselił.

2 Koryntian 8:12 Albowiem jeźli przedtem była ochotna myśl, taż przyjemna jest 
według tego, co kto ma, a nie według tego, czego nie ma.

2 Koryntian 9:2 Bo znam ochotę umysłu waszego, którą się ja chlubię z was u 
Macedończyków,  iż  Achaja  gotowa  była  od  przeszłego  roku;  a  ta  wasza 
gorliwość wiele ich pobudziła.

Efezjan 4:23 I odnowili się duchem umysłu waszego;
Filipian 2:3 Nic nie czyniąc spornie, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni 

drugich mając za wyższych nad się.
Filipian 4:2,7 Ewodyi proszę i Syntychy proszę, aby jednegoż rozumienia były w 

Panu.  7  A pokój  Boży,  który  przewyższa wszelki  rozum,  będzie strzegł  serc 
waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Kolosan  3:12  Przetoż  przyobleczcie  jako  wybrani  Boży,  święci  i  umiłowani, 
wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość,

2 Tesaloniczan 2:2 Abyście się nie zaraz dali zrażać z zmysłu waszego, ani sobą 
trwożyć, lub przez ducha lub przez mowę, lub przez list, jakoby od nas pisany, 
jakoby nadchodził dzień Chrystusowy.

2 Tymoteusza 1:7 Albowiem nie dał nam Bóg Ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i 
zdrowego zmysłu.

Tytusa 2:6 Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi;
Hebrajczyków  8:10  Przetoż  toć  jest  przymierze,  które  postanowię  z  domem 

Izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Dam prawa moje w myśl ich i na sercach 
ich napiszę je, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.

1  Piotra  1:13  Przetoż  przepasawszy  biodra  myśli  waszej  i  trzeźwymi  będąc, 
doskonałą miejcie nadzieję ku tej łasce, która wam dana będzie w objawienie 
Jezusa Chrystusa,

1  Piotra  5:2  Paście  trzodę  Bożą,  która  jest  między  wami,  doglądając  jej  nie 
poniewolnie, ale dobrowolnie; nie dla sprośnego zysku, ale ochotnym umysłem:

2 Piotra 3:1 Najmilsi!  już  ten drugi  list  do was piszę,  którym wzbudzam przez 
napominanie uprzejmą myśl waszę,

Objawienie 17:9 Tuć jest rozum mający mądrość: Te siedm głów są siedm gór, na 
których ta niewiasta siedzi.
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