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3 Moseboken 24:12 Och de satte honom i förvar, för att de skulle 
få hans dom bestämd efter HERRENS befallning.

5 Moseboken 18:6 Och om leviten vill komma från någon av dina 
städer, inom vilken han vistas någonstädes i Israel, så må det 
stå honom fritt att komma, såsom honom lyster, till den plats 
som Herren utväljer,

Rut 1:8 sade Noomi till sina båda sonhustrur:» Vänden om och gå 
hem igen, var och en till sin moder.

1 Krönikeboken 28:9 Och du, min son Salomo, må lära känna din 
faders  Gud  och  tjäna  honom med hängivet  hjärta  och  med 
villig själ; ty HERREN rannsakar alla hjärtan och förstår alla 
uppsåt och tankar. Om du söker honom, så låter han sig finnas 
av  dig,  men  om du  övergiver  honom,  då  förkastar  han  dig 
evinnerligen.

Nehemja  4:6  Och  vi  byggde  på  muren,  och  hela  muren  blev 
hopfogad till sin halva höjd; och folket arbetade med gott mod.

Job 23:13 Men hans vilja är orygglig; vem kan hindra honom? Vad 
honom lyster, det gör han ock.

Ordspråksboken 29:11 Dåren släpper all sin vrede lös, men den 
vise stillar den till slut.

Jesaja 26:3 Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid; ty 
på dig förtröstar han.

Markus 5:15 När de då kommo till Jesus, fingo de se den som 
hade varit besatt, mannen som hade haft legionen i sig, sitta 
där klädd och vid sina sinnen; och de betogos av häpnad.

Apgostlagärn  17:11 Dessa  voro  ädlare  till  sinnes  än  judarna  i 
Tessalonika;  de  togo  emot  ordet  med  all  villighet  och 
rannsakade var dag skrifterna, för att se om det förhölle sig 
såsom nu sades.

Apgostlagärn 20:19 huru jag har tjänat Herren i all  ödmjukhet, 
under  tårar  och  prövningar,  som  hava  vållats  mig  genom 
judarnas anslag.

Romarbrevet 7:25 Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! 
Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min 



håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.
Romarbrevet 8:6 Och köttets sinne är död, medan Andens sinne 

är liv och frid.
Romarbrevet 8:27 Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad 

Anden menar, ty det är efter Guds behag som han manar gott 
för de heliga.

Romarbrevet 11:34 Ty»vem har lärt  känna Herrens sinne, eller 
vem har varit hans rådgivare?

Romarbrevet 12:2 Och skicken eder icke efter denna tidsålders 
väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, 
så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott 
och välbehagligt och fullkomligt.

Romarbrevet  12:16 Varen ens  till  sinnes med varandra.  Haven 
icke edert sinne vänt till vad högt är, utan hållen eder till det 
som är ringa. Hållen icke eder själva för kloka.

Romarbrevet 14:5 Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den 
andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt 
sinne.

Romarbrevet 15:6 så att I endräktigt och med en mun prisen vår 
Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader.

1 Korinterna 2:16 Ty»vem har lärt känna Herrens sinne, så att 
han skulle kunna undervisa honom?» Men vi hava Kristi sinne.

2 Korinterna 7:7 och icke allenast genom hans ankomst, utan ock 
därigenom att han hade fått så mycken hugnad av eder. Han 
omtalade nämligen för oss eder längtan, eder klagan, eder iver 
i fråga om mig; och så gladde jag mig ännu mer.

2 Korinterna 8:12 Ty om den goda viljan är för handen, så bliver 
den välbehaglig  med de tillgångar  den har  och bedömes ej 
efter vad den icke har.

2 Korinterna 9:2 jag känner ju eder goda vilja, och av den plägar 
jag, i fråga om eder, berömma mig inför macedonierna, i det 
jag omtalar att Akaja ända sedan förra året har varit redo, och 
att det är just edert nit som har eggat så många andra.

Efesierbrevet 4:23 och nu förnyens genom Anden som bor i edert 
sinne,

Filipperbrevet  2:3 fria  ifrån  genstridighet  och ifrån  begär efter 
fåfänglig ära. Fasthellre må var och en i ödmjukhet akta den 
andre förmer än sig själv.



Filipperbrevet 4:2 Evodia förmanar jag, och Syntyke förmanar jag 
att de skola vara ens till sinnes i Herren.

Filipperbrevet 4:7 Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, 
bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.

Kolosserbrevet 3:12 Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans 
heliga  och  älskade,  i  hjärtlig  barmhärtighet,  godhet, 
ödmjukhet, saktmod, tålamod.

2  Tessaloniker  2:2  att  I  icke-vare  sig  genom  någon» 
andeingivelse» eller på grund av något ord eller något brev, 
som förmenas komma från oss-så hastigt låten eder bringas ur 
fattningen  och  förloren  besinningen,  som  om  Herrens  dag 
redan stode för dörren.

2 Timoteus 1:7 Ty Gud har icke givit oss en försagdbetens ande, 
utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande.

Titusbrevet 2:6 Förmana likaledes de yngre männen att skicka 
sig tuktigt.

Hebreerbrevet 8:10 Nej, detta är det förbund som jag skall sluta 
med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall 
lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag 
skriva dem, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara 
mitt folk.

1 Petrus 1:13 Omgjorden därför edert sinnes länder och varen 
nyktra; och sätten med full tillit edert hopp till den nåd som 
bjudes eder i och med Jesu Kristi uppenbarelse.

1 Petrus 5:2 Varen herdar för Guds hjord, som I haven i eder vård, 
varen det icke av tvång, utan av fri vilja, icke för slem vinnings 
skull, utan med villigt hjärta.

2 Petrus 3:1 Detta är nu redan det andra brevet som jag skriver 
till  eder,  mina  älskade;  och  i  båda  har  jag  genom  mina 
påminnelser velat uppväcka edert rena sinne,

Uppenbarelse 17:9 Här gäller det att äga ett förstånd med vishet. 
De sju huvudena äro sju berg, som kvinnan tronar på. De äro 
ock sju konungar;
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