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Levitic 24:12 L-au aruncat în temniţă, pînă va spune Moise ce va porunci Domnul.
Deuteronom 18:6 Cînd va pleca un Levit din una din cetăţile tale, din locul unde 

locuieşte el în Israel, ca să se ducă, după deplina dorinţă a sufletului său, în 
locul pe care-l va alege Domnul,

Rut 1:8 Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei:  ,,Duceţi-vă şi întoarceţi-vă 
fiecare la casa mamei ei! Domnul să Se îndure de voi, cum v'aţi îndurat şi voi 
de cei ce au murit şi de mine!

1 i  Cronici  28:9 Şi  tu,  fiule  Solomoane,  cunoaşte pe Dumnezeul  tatălui  tău,  şi 
slujeşte-I  cu toată inima şi  cu un suflet binevoitor;  căci  Domnul cercetează 
toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gîndurile. Dacă-L vei căuta, 
Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie.

Neemia 4:6 Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni pînă la jumătate din 
înălţimea lui. Şi poporul lucra cu inimă.

Iov 23:13 Dar hotărîrea Lui este luată, cine i se va împotrivi? Ce-I doreşte sufletul, 
aceea face.

Proverbe 29:11 Nebunul îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpîneşte. -
Isaia 26:3 Celui cu inima tare, Tu-i chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci se încrede 

în Tine.
Marcu 5:15 Au venit la Isus, şi iată pe cel ce fusese îndrăcit şi avusese legiunea 

de draci, şezînd jos îmbrăcat şi întreg la minte; şi s'au spăimîntat.
Faptele Apostolilor 17:11 Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decît cei din 

Tesalonic. Au primit Cuvîntul cu toată rîvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, 
ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.

Faptele Apostolilor 20:19 Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrămi, 
şi în mijlocul încercărilor, pe cari mi le ridicau uneltirile Iudeilor.

Romani 7:25 Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!... 
Astfel dar, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu; dar cu firea pămîntească, 
slujesc legii păcatului.

Romani  8:6  Şi  umblarea  după  lucrurile  firii  pămînteşti,  este  moarte,  pe  cînd 
umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.

Romani  8:27  Şi  Cel  ce  cercetează  inimile,  ştie  care  este  năzuinţa  Duhului; 
pentrucă El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.

Romani 11:34 Şi în adevăr, ,,cine a cunoscut gîndul Domnului? Sau cine a fost 
sfetnicul Lui?

Romans 12:2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin 
înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, 
plăcută şi desăvîrşită.

Romani 12:16 Aveţi aceleaşi simţiminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile 
înalte, ci rămîneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.

Romani 14:5 Unul socoteşte o zi mai pe sus decît alta; pentru altul, toate zilele 
sînt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui.



Romani  15:6  pentruca  toţi  împreună,  cu  o  inimă  şi  cu  o  gură,  să  slăviţi  pe 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.

1  Corinteni  2:16  Căci,,cine  a  cunoscut  gîndul  Domnului,  ca  să-I  poată  da 
învăţătură?`` Noi însă avem gîndul lui Hristos.

2 Corinteni 7:7 Şi nu numai prin venirea lui, ci şi prin mîngîierea cu care a fost 
mîngîiat şi el de voi. El ne-a istorisit despre dorinţa voastră arzătoare, despre 
lacrămile voastre, despre rîvna voastră pentru mine, aşa că bucuria mea a fost 
şi mai mare.

2 Corinteni 8:12 Pentrucă, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avîndu-se în 
vedere ce are cineva, nu ce n'are.

2 Corinteni 9:2 Cunosc, în adevăr, bunăvoinţa voastră, cu care mă laud cu privire 
la voi către Macedoneni, şi le spun că Ahaia este gata de acum un an. Şi rîvna 
voastră a îmbărbătat pe foarte mulţi din ei.

Efeseni 4:23 şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre,
Filipeni 2:3 Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie 

fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuş.
Filipeni 4:2 'ndemn pe Evodia şi îndemn pe Sintichia să fie cu un gînd în Domnul.
Filipeni 4:7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile 

şi gîndurile în Hristos Isus.
Coloseni  3:12  Astfel  dar,  ca  nişte  aleşi  ai  lui  Dumnezeu,  sfinţi  şi  prea  iubiţi, 

îmbrăcaţi-vă  cu  o  inimă  plină  de  îndurare,  cu  bunătate,  cu  smerenie,  cu 
blîndeţă, cu îndelungă răbdare.

2 Tesaloniceni 2:2 să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră, şi să 
nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind 
dela noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar.

2 Timotei 1:7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste 
şi de chibzuinţă.

Tit 2:6 Sfătuieşte de asemenea pe tineri să fie cumpătaţi,
Evrei 8:10 Dar iată legămîntul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, 

zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu 
voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.

1 Petru 1:13 De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă 
toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.

1 Petru 5:2 Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este supt paza voastră, nu de silă, 
ci  de bună voie,  după voia lui  Dumnezeu;  nu pentru un cîştig  mîrşav,  ci  cu 
lepădare de sine.

2  Petru  3:1  Prea  iubiţilor,  aceasta  este  a  doua  epistolă,  pe  care  v'o  scriu.  'n 
amîndouă, caut să vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări,

Apocalipsa 17:9 Aici este mintea plină de înţelepciune. -Cele şapte capete sînt 
şapte munţi, pe cari şade femeia.
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