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Прыпoвecьцi 29:11  Дурань  выяўляе  ўвесь  свой  дух,  а  мудры
затрымлівае яго на пазьней.

Марка 5:15 І прыходзяць да Ісуса, і бачаць, што апанаваны дэманамі, у
якім  быў  легіён,  сядзіць  адзеты  і  пры  здаровым  розуме,  і
спалохаліся.

Лукi 8:35 І выйшлі ўбачыць, што сталася; і прыйшлі да Ісуса, і знайшлі
чалавека, з якога выйшлі дэманы, што сядзіць ля ног Ісуса, адзеты і
пры розуме; і спалохаліся.

Дэei  17:11  А  гэтыя  былі  высакароднейшыя,  чым у  Тэсалоніцы;  яны
прынялі  слова з усёй ахвотаю, штодня дасьледуючы Пісаньне,  ці
гэтак яно ёсьць.

Дэei  20:19  служачы  Госпаду  з  усёй  пакораю  і  з  многімі  сьлязьмі  і
спакусамі, якія здараліся са мною ад змоваў Юдэйскіх,

Рымлянaў 7:25  Дзякую Богу праз Ісуса Хрыста, Госпада нашага. Дык
таму я сам розумам служу Закону Божаму, а целам — закону грэху.

Рымлянaў 8:6  Бо  думкі  цялесныя  — сьмерць,  а  думкі  духоўныя  —
жыцьцё і супакой.

Рымлянaў 8:27  А Той,  Які  дасьледуе  сэрцы, ведае,  што за думка  ў
Духа, Які паводле [волі] Бога заступаецца за сьвятых.

Рымлянaў 11:34  і  не  прыпадабняйцеся  веку  гэтаму,  але
перамяняйцеся  праз  абнаўленьне  розуму  вашага,  каб  вам
выпрабаваць, што ёсьць воля Божая, што добрае, і прыемнае [Богу],
і дасканалае. (Левіт 24:12)

Рымлянaў 12:2 і не прыпадабняйцеся веку гэтаму, але перамяняйцеся
праз абнаўленьне розуму вашага, каб вам выпрабаваць, што ёсьць
воля Божая, што добрае, і прыемнае [Богу], і дасканалае.

Рымлянaў 12:16  Думайце  між  сабою  аднолькава;  не  ўзьвялічвайце
саміх сябе, але пакорнымі захапляйцеся; ня будзьце мудрымі самі
праз сябе.

Рымлянaў 14:5 Нехта судзіць [па-рознаму] дзень супраць дня, а нехта
судзіць усякі дзень [аднолькава]. Кожны будзь пэўны ў сваім розуме.

Рымлянaў 15:6 каб вы аднадушна, аднымі вуснамі славілі Бога і Айца
Госпада нашага Ісуса Хрыста.



1  Карыньцянaў 1:10  Малю  вас,  браты,  у  імя  Госпада  нашага  Ісуса
Хрыста, каб усе вы казалі тое самае, і не было між вамі падзелаў,
але каб вы былі злучаны ў тым самым розуме і ў той самай думцы.

1 Карыньцянaў 2:16 Бо хто зразумеў розум Госпада, што будзе [нешта]
даводзіць Яму? А мы маем розум Хрыстовы.

2  Карыньцянaў 7:7  І ня толькі прыходам яго, але і пацяшэньнем, якім
ён суцешыўся праз вас, расказваючы нам пра вашае жаданьне, пра
ваш лямант, пра вашую руплівасьць адносна мяне, так што я яшчэ
больш радаваўся.

2  Карыньцянaў 8:12  Бо,  калі  была  раней  ахвота,  яна  адпаведная
паводле таго, як хто мае, а не паводле таго, як ня мае. (1  Хронік
28:9)

2 Карыньцянaў 9:2 бо я ведаю вашую ахвоту, якой хвалюся вамі перад
Македонцамі,  што  Ахая  прыгатаваная  з  леташняга  году;  і
руплівасьць вашая заахвоціла многіх.

2  Карыньцянaў 13:11  Нарэшце,  браты,  радуйцеся,  рабіцеся
дасканалымі, суцяшайцеся, будзьце аднадумнымі, жывіце ў супакоі,
і Бог любові і супакою будзе з вамі.

Эфэсцaў 4:23 а абнавіцца духам розуму вашага
Філіпянaў 2:2-5 дапоўніце маю радасьць, каб вы тое самае думалі, тую

самую  любоў  мелі,  былі  аднадушныя  і  аднадумныя, 3.  нічога  ня
[робячы]  дзеля  сварлівасьці  ці  дзеля  пустое  пахвальбы,  але  ў
пакоры розуму шануючы адзін аднога як вышэйшых за сябе. 4. Не
на сваё [толькі] няхай кожны зважае, але і на тое, што іншых. 5. Бо
няхай тое ў вас думаецца, што і ў Хрысьце Ісусе,

Філіпянaў 4:2  Эўводзію прашу і Сынтыхею прашу думаць гэтаксама ў
Госпадзе.

Філіпянaў 4:7 і супакой Божы, які вышэй за ўсякі розум, няхай захавае
сэрцы вашыя і думкі вашыя ў Хрысьце Ісусе. (Ісая 26:3)

Кaлacянaў 3:12  Дык  апраніцеся,  як  выбраныя  Божыя,  сьвятыя  і
ўлюбёныя,  у  міласэрнасьць,  ласкавасьць,  пакору,  ціхасьць,
доўгацярплівасьць,

2  Тэсалонцaў 2:2  не хістайцеся пасьпешна розумам і не трывожцеся
ані праз духа, ані праз слова, ані праз пасланьне, нібы ад нас, што
быццам надыйшоў дзень Хрыстовы.

2 Цімафея 1:7 бо даў нам Бог ня духа палахлівасьці, але сілы, і любові,
і цьвярозага мысьленьня.

Цітa 2:6 Маладых людзей таксама ўпрошвай думаць цьвяроза,
Гебраяў 8:10 Вось запавет, які Я заключу з домам Ізраіля пасьля тых

дзён, — кажа Госпад, — даючы законы Мае ў думкі іхнія, напішу іх і



на сэрцах іхніх, і буду ім Богам, а яны Мне будуць народам.
1  Пятрa 1:13  Дзеля гэтага, падперазаўшы паясьніцы розуму вашага і

будучы  цьвярозымі,  да  канца  спадзявайцеся  на  ласку,  якая
прыносіцца вам у адкрыцьці Ісуса Хрыста.

1  Пятрa 5:2  пасіце  Божы  статак,  які  ў  вас,  гледзячы  за  ім  не  пад
прынукаю, але добраахвотна, і не дзеля прыбыткаў, але з ахвотаю,

2 Пятрa 3:1 Гэта ўжо другое пасланьне пішу да вас, улюбёныя, у якім
нагадваньнем пабуджаю чыстае разуменьне вашае,

Якубa 1:17  усякі  дар  добры і  ўсякі  дарунак  дасканалы зыходзяць  з
вышыні,  ад  Айца  сьвятла,  у  Якога  няма  рознасьці,  ані  ценю
зьменлівасьці. (Ёва 23:13)

Адкрыцьцё 17:9 Тут розум, які мае мудрасьць. Сем галоваў ёсьць сем
гор, дзе жанчына сядзіць на іх,
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Прыпoвecьцi 21:27  Ахвяра бязбожнікаў — брыдота, тым больш тыя,
якія складаюць яе з падступнасьцю.

Прыпoвecьцi 29:11  Дурань  выяўляе  ўвесь  свой  дух,  а  мудры
затрымлівае яго на пазьней.

Марка 7:21  бо  з  нутра,  з  сэрца  чалавечага  выходзяць  благія  думкі,
чужалоства, распуснасьць, забойствы, (Eзэкііл 38:10)

Лукi 12:29 І вы не шукайце, што вам есьці, ці што піць, і не турбуйцеся.
Дэei  12:20  А быў Ірад дужа зазлаваны на Тырцаў і Сідонцаў. Яны ж

аднадушна  прыйшлі  да  яго  і,  пераканаўшы  Бласта,  падкаморага
валадарскага,  прасілі  міру,  бо  іхняя  краіна  жывілася  ад
валадарскае.

Дэei  14:2  А Юдэі, якія ня верылі, паднялі і раз’юшылі супраць братоў
душы паганаў.

Рымлянaў 1:28 І, як яны не спрабавалі мець пазнаньне Бога, аддаў іх
Бог няздатнаму розуму рабіць, што не належыць,

Рымлянaў 8:6,7  Бо думкі  цялесныя — сьмерць, а думкі  духоўныя —
жыцьцё і супакой. 7. Бо думкі цялесныя — варожасьць да Бога, бо
яны не падпарадкоўваюцца закону Божаму, дый ня могуць.

Рымлянaў 11:20 Дык, калі вораг твой галодны, накармі яго; калі смагне,
напаі  яго;  бо,  робячы  гэтае,  зьбярэш  яму  на  галаву  вугольлі
распаленыя.

2  Карыньцянaў 10:5  [Мы  змагаемся,]  руйнуючы  думкі  і  ўсякае



ўзьвялічваньне, якія паднімаюцца супраць веданьня Бога, і беручы ў
палон усякую думку на паслухмянасьць Хрысту,

2  Карыньцянaў 11:3  Але баюся,  каб,  як  зьмей зьвёў Еву подступам
сваім,  гэтак  і  вашыя  думкі  не  папсаваліся,  [адыйшоўшы]  ад
шчырасьці, якая ў Хрысьце.

Эфэсцaў 2:3 між якімі і мы ўсе жылі некалі ў пажаданьнях цела нашага,
выконваючы волю цела і думак, і былі па прыродзе дзецьмі гневу, як
і іншыя,

Эфэсцaў 4:17  Дык кажу гэта і  сьведчу ў Госпадзе, каб вы больш не
хадзілі, як іншыя народы ходзяць, у марнасьці розуму свайго,

Кaлacянaў 1:21 І вас, якія былі некалі адлучаныя і ворагі, разуменьнем
[зьвернутыя] да злых справаў, (Eзэкііл 23:17)

Кaлacянaў 2:18  Няхай  ніхто  не  пазбавіць  вас  нагароды  праз
самавольнае  ўпакорваньне  і  набажэнства  анёлам,  уваходзячы  ў
тое, чаго ня бачыў, дарэмна ўзганарыўшыся розумам цела свайго

1  Тэсалонцaў 5:14  Молім  вас  таксама,  браты,  настаўляйце
свавольных,  пацяшайце  маладушных,  падтрымлівайце  слабых,
будзьце доўгацярплівымі да ўсіх.

2  Тэсалонцaў 2:2  не хістайцеся пасьпешна розумам і не трывожцеся
ані праз духа, ані праз слова, ані праз пасланьне, нібы ад нас, што
быццам надыйшоў дзень Хрыстовы.

1  Цімафея 6:5  пустыя  гутаркі  між  людзьмі  зьнішчанага  розуму  і
пазбаўленымі праўды, якія думаюць, што пабожнасьць — [сродак]
дзеля прыбытку. Аддаляйся ад гэтакіх.

2  Цімафея 3:8  Як Яннэс і Ямбрэс супрацьстаялі Майсею, гэтак і яны
супрацьстаяць праўдзе, людзі з папсаваным розумам, няздатныя ў
веры.

Цітa 1:15 Для чыстых усё чыста, а для апаганеных і бязьверных няма
нічога чыстага, але апаганены і розум іхні, і сумленьне.

Гебраяў 12:3 Бо паразважайце пра Таго, Які вытрываў гэтакую супраць
Сябе варажнечу ад грэшнікаў, каб вы не зьнемагаліся, саслабеўшы
душамі вашымі.

Якубa 1:8 Двудушны чалавек няцьвёрды на ўсіх шляхах сваіх.
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