
Mirë Mendje   Shkrimi - Good Mind Scriptures  

Levitiku 24:12 E futën në burg, deri sa t'u tregohej vullneti i Zotit.
Ligji i Përtërirë 18:6 Por në rast se një Levit, që ka ardhur nga një 

prej qyteteve të tua të të gjithë Izraelit, ku ai banonte, vjen me 
gjithë dëshirën e zemrës së tij në vendin e zgjedhur nga Zoti,

Ruthi 1:8 Por Naomi u tha dy nuseve të saj: "Shkoni, kthehuni çdo 
njëra në shtëpinë e nënes së saj; Zoti qoftë i mirë me ju, ashtu 
si ju keni qenë të mira me ata që kanë vdekur dhe me mua!

1 i Kronikave 28:9 Ti Salomon, biri im njihe Perëndinë e atit tënd 
dhe shërbeji me gjithë zemër dhe me shpirt vullnetmirë, sepse 
Zoti  heton  të  gjitha  zemrat  dhe  kupton  tërë  qëllimet  e 
mendimeve. Në rast se ti e kërkon, ai do të të lërë ta gjesh; 
por në rast se ti e braktis, ai do të të hedhë poshtë përjetë.

Nehemia 4:6 Ne, pra, i rindërtuam muret që u bashkuan deri në 
gjysmën e lartësisë së tyre; populli e kishte marrë me zemër 
punën.

Jobi  23:13  Por  atij  nuk  i  gjendet  shoku,  kush,  pra,  mund  ta 
ndryshojë? Atë që do, ai e bën,

Fjalët e urta 29:11 Budallai e shfryn gjithë zemërimin e tij, por i 
urti e frenon dhe e ul.

Isaia 26:3 Mëndjes që pushon te ti, ti i ruan një paqe të përsosur, 
sepse kjo ka besim te ti.

Marku 5:15 Kur erdhën te Jezusi, panë të idemonizuarin ulur, të 
veshur dhe me mendje në rregull, atë që ishte idemonizuar nga 
Legjoni, dhe kishin frikë.

Veprat Apostujve 17:11 Por këta ishin më fisnikë nga ndjenjat se 
ata  të  Thesalonikit  dhe  e  pranuan  fjalën  me  gatishmëri  të 
madhe, duke i shqyrtuar çdo ditë Shkrimet për të parë nëse 
këto gjëra ishin ashtu.

Veprat Apostujve 20:19 duke i shërbyer Zotit me gjithë përulësi e 
me shumë lot e me prova që m'u bënë nga tinëzitë e Judenjve;

Romakëve 7:25 I falem nderit Perëndisë me anë të Jezu Krishtit, 
Zotit  tonë.  Unë  vetë,  pra,  me  mendjen,  i  shërbej  ligjit  të 
Perëndisë, por, me mishin ligjit të mëkatit.



Romakëve 8:6 Në fakt mendja e kontrolluar nga mishi prodhon 
vdekje, por mendja e kontro-lluar nga Fryma prodhon jetë dhe 
paqe.

Romakëve 8:27 Dhe ai që heton zemrat e di cila është mendja e 
Frymës, sepse ai ndërhyn për shenjtorët, sipas Perëndisë.

Romakëve 11:34 ``Sepse kush e njohu mendjen e Zotit? Ose kush 
u bë këshilltar i tij?

Romakëve 12:2  Dhe  mos  u  konformoni  me  këtë  botë,  por 
transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të 
provoni  cili  është  i  miri,  i  pëlqyeri  dhe i  përsosuri  vullnet  i 
Perëndisë.

Romakëve 12:16 Kini  të  njëjtat  mendime njeri  me tjetrin;  mos 
lakmoni për lart, por rrini me të përunjurit; mos e mbani veten 
për të mënçur.

Romakëve 14:5 Sepse dikush e çmon një ditë më shumë se një 
tjetër, dhe tjetri i çmon të gjitha ditët njëlloj; gjithsecili të jetë 
plotësisht i bindur në mendjen e tij.

Romakëve 15:6 që me një mendje të vetme dhe një gojë të vetme 
ta përlëvdoni Perëndinë, Atin e Perëndisë tonë Jezu Krisht.

1 e Korintasve 2:16 Sepse kush e ka njohur mendjen e Zotit që 
mund të mësojë atë? Por ne kemi mendjen e Krishtit.

2 e Korintasve 7:7 dhe jo vetëm me ardhjen e tij, por edhe me 
ngushëllimin që ai pati prej jush; ai na tregoi dëshirën tuaj të 
madhe, lotët tuaja, zellin tuaj për mua, kaq sa u gëzova më 
tepër,

2 e Korintasve 8:12 Sepse, në qoftë se ekziston gatishmëria për 
të dhënë, ai është i mirëpritur sipas asaj që ka dhe jo sipas 
asaj që nuk ka.

2 e Korintasve 9:2 sepse e njoh gatishmërinë e zemrave tuaja, 
për  të  cilën  unë  mburrem për  ju  te  Maqedonasit,  se  Akaia 
është gati që vjet; dhe zelli juaj nxiti shumë të tjerë.

Efesianëve 4:23 dhe të përtëriteni në frymën e mendjes suaj
Filipianëve 2:3  Mos  bëni  asgjë  për  rivalitet  as  për 

mendjemadhësi,  por  me përulësi,  secili  ta  çmojë  tjetrin  më 
shumë se vetveten.

Filipianëve 4:2 Bëj thirrje Evodisë, bëj thirrje gjithashtu Sintikës, 
të jenë të një mendje në Zotin.

Filipianëve 4:7  Dhe  paqja  e  Perëndisë,  që  ia  tejkalon  çdo 



zgjuarësie,  do  të  ruajë  zemrat  tuaja  dhe  mendjet  tuaja  në 
Krishtin Jezus.

Kolosianëve 3:12  Vishuni,  pra,  si  të  zgjedhur  të  Perëndisë, 
shenjtorë  dhe  të  dashur,  me  dhembshuri  të  brendshme, 
mirësinë, përulësinë, zemërbutësinë dhe me durimin,

2  Thesalonikasve  2:2  të  mos  lejoni  që  menjëherë  t'ju  prishet 
mendja ose të trazoheni as prej fryme, as prej fjale, as prej 
ndonjë letre gjoja të shkruar prej nesh, thua se ja, erdhi dita e 
Krishtit.

2 Timoteut 1:7 Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por 
force, dashurie dhe urtësie.

Titi 2:6 Nxiti gjithashtu të rinjtë që të jenë të matur,
Hebrenjve 8:10 Dhe kjo është besëlidhja që unë do të bëj  me 

shtëpinë e Izraelit pas atyre ditëve, thotë Zoti: unë do t'i shtie 
ligjet e mia në mendjet e tyre dhe do t'i shkruaj në zemrat e 
tyre, dhe do të jem Perëndia e tyre dhe ata do të jenë populli 
im.

1 Pjetrit 1:13 Prandaj, ngjeshni ijët e mendjes suaj, rrini zgjuar 
dhe  mbani  shpresë  të  plotë  në  hirin  që  do  vijë  mbi  ju  në 
zbulesën e Jezu Krishtit.

1 Pjetrit 5:2 ruani tufën e Perëndisë që është midis jush, duke e 
mbikqyrur jo me detyrim, por me dëshirë,  jo për përfitim të 
pandershëm, po me vullnet të mirë,

2 Pjetrit 3:1 Shumë të dashurit, kjo është e dyta letër që po ju 
shkruaj; në të cilat po e mbaj zgjuar mendjen tuaj të kthjellët 
duke iu drejtuar kujtesës suaj,

Zbulesa 17:9 Këtu është mendja që ka dituri:  të shtatë krerët 
janë shtatë male, ku ulet gruaja,
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