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3 Moosese  24:12 Ja nad panid ta seniks vahi alla, kuni neile langeb otsus
Issanda suust.

5  Moosese  18:6  Ja kui  üks  leviit  tahab tulla  mõnest  su  väravaist  kogu
Iisraelis,  kus ta võõrana elab,  siis  võib ta täiesti  oma hinge igatsuse
järgi tulla paika, mille Issand valib,

Rutt 1:18 Kui Noomi nägi, et Rutil oli kindel nõu temaga kaasa tulla, siis ta
sellest enam ei rääkinud.

1 Aja 28:9 Ja sina, mu poeg Saalomon, õpi tundma oma isa Jumalat ja teeni
teda  siira  südamega ja  sõnakuuleliku  hingega,  sest  Issand  uurib  läbi
kõik südamed ning mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid! Kui sa teda otsid,
siis sa leiad ta, aga kui sa ta maha jätad, siis ta heidab su ära igaveseks
ajaks.

Nehemja  4:6 Kui juudid, kes elasid nende naabruses, tulid ja ütlesid meile
vähemalt  kümme korda,  et  kõigist  paigust,  kus  nad  elavad,  tullakse
meile kallale,

Iiob 23:13 Aga tema on ainus ja kes saaks teda keelata? Mida tema hing
ihaldab, seda ta ka teeb.

Opetussonad  29:11  Alp  paiskab  välja  kogu  oma  viha,  aga  tark  mees
vaigistab teda lõpuks.

Jesaja 26:3 Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale.
Markuse  5:15  Ja  nad  astusid  Jeesuse  juurde  ja  nägid  kurjast  vaimust

vaevatut, kelles oli olnud Leegion, istuvat rõivastatult ja selge aruga, ja
nad lõid kartma.

Luuka 8:35 Siis  inimesed tulid  juhtunut  vaatama.  Kui  nad tulid  Jeesuse
juurde  ja  leidsid  inimese,  kellest  kurjad  vaimud  olid  välja  läinud,
rõivastatult  ja  selge  aruga  Jeesuse  jalgade  ees  istumas,  lõid  nad
kartma.

Apostlite 17:11 Sealsed olid üllameelsemad kui Tessaloonika omad, nemad
võtsid sõna vastu täie innuga ja uurisid iga päev Pühakirjast, kas see on
nõnda.

Apostlite  20:19 teenides  Issandat  kõige alandlikkusega  ja  pisaratega  ja
katsumustega, mis mind tabasid juutide salasepitsuste tõttu,

Roomlastele  7:25 Aga tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse
läbi!  Niisiis,  ma  teenin  mõistusega  küll  Jumala  Seadust,  kuid  oma



loomusega patu seadust.
Roomlastele  8:6 Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja

rahu;
Roomlastele   8:27  Aga  südameteuurija  teab,  mida  Vaim  taotleb,  sest

Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest.
Roomlastele  11:34 Sest kes on ära tundnud Issanda meele? Või kes on

olnud talle nõuandjaks?
Roomlastele  12:2 Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele

uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on
hea ja meelepärane ja täiuslik.

Roomlastele  12:16 Olge omavahel üksmeelsed! Ärge mõtelge kõrgilt, vaid
laske end tõmmata madalate hulka! Ärge olge endi meelest targad!

Roomlastele  14:5 Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent
teine  hindab  kõiki  päevi  ühesuguseks.  Igaüks  olgu  oma  mõtlemises
kindel!

Roomlastele 15:6 et te ühel meelel ja ühest suust ülistaksite Jumalat ja
meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa.

1 Korintlastele 1:10 Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse
Kristuse nime pärast,  et  te kõik räägiksite ühtviisi  ja et teie  seas ei
oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud samas meeles ja samas
nõus.

1  Korintlastele  2:16  Sest  kes on tundnud  Issanda  meelt,  kes  võib  teda
juhatada? Aga meil on Kristuse meel.

2  Korintlastele  7:7  See  ei  olnud  üksnes  tema  tulek,  vaid  ka  julgustus,
millega teie teda olete julgustanud, nii et ma veel enam rõõmustasin, kui
ta  meile  jutustas  teie  igatsemisest,  teie  kurtmisest,  teie  innukusest
minu pärast.

2  Korintlastele  8:12  Sest  kui  on  olemas valmidust,  siis  on  see meeldiv
selles, mis kellelgi on, mitte selles, mida tal pole.

2 Korintlastele 9:2 sest ma tean teie valmidust, mille pärast ma kiidan teid
makedoonlaste  ees,  et  Ahhaia  on  juba  mullu  olnud  valmis  ja  et  teie
innukus on paljusid innustanud.

2 Korintlastele 13:11 Lõppeks, vennad, olge rõõmsad! Seadke oma asjad
korda, laske endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis
armastuse ja rahu Jumal on teiega!

Efeslastele  4:23 ning saada uueks oma mõttelaadilt
Filiplastele  2:2,3  siis  tehke  mu  rõõm  täielikuks  sellega,  et  te  mõtlete

ühtmoodi,  et  teil  on  sama armastus,  et  olete  üksmeelsed  ja  ühtviisi



mõtlejad  3  ega  tee  midagi  kiusu  ega  auahnuse  pärast,  vaid  peate
alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast,

Filiplastele  4:2  Euodiat  ma  keelitan  ja  Süntühhet  ma  keelitan  mõtlema
ühtmoodi Issandas.

Filiplastele 4:7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie
südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Koloslastele  3:12 Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud
südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika
meelega,

2 Tessalooniklastele 2:2 et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega
heidutada - ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt -,
otsekui Issanda päev oleks juba käes.

2 Timoteosele 1:7 Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja
armastuse ja mõistlikkuse vaimu.

Tiitusele  2:6  Niisamuti  manitse  nooremaid  mehi  olema  mõõdukad  igas
suhtes,

Heebrealastele  8:10 Sest see leping, mille ma teen Iisraeli kojaga pärast
neid päevi, ütleb Issand, on niisugune: ma annan oma seadused nende
mõistusesse  ja  kirjutan  need  nende  südamesse  ja  ma  olen  neile
Jumalaks ja nemad saavad mulle rahvaks.

1 Peetruse 1:13 Seepärast, vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti
kained,  lootke  armule,  mida  teile  pakutakse  Jeesuse  Kristuse
ilmumises.

1 Peetruse 5:2 hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast,
vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses,
vaid andunult,

2  Peetruse  3:1  Mu  armsad,  see  on  nüüd  juba  teine  kiri,  mille  ma  teile
kirjutan. Mõlemas ma virgutan meenutamise kaudu teie selget mõistust,

Ilmutus  17:9  Siin  olgu  mõistust,  millel  on  tarkust:  need  seitse  pead  on
seitse mäge, mille peal istub naine. Ja on seitse kuningat:
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