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Marka 5:15 Un viņi nāca pie Jēzus un redzēja to, kas tika ļaunā gara mocīts,
sēžam apģērbtu un pilnā prātā; un tie ļoti nobijās.

Lūkas 8:35  Un  viņi  izgāja  skatīt  notikušo,  un,  atnākuši  pie  Jēzus,  atrada
cilvēku, no kura bija izgājuši ļaunie gari, apģērbtu un pilnā prātā sēžam pie
Viņa kājām, un tie izbijās.

Apustuļu Darbi 17:11 Šie bija cildenāki nekā tesalonīķieši. Viņi visai labprātīgi
uzņēma vārdu, pētīdami ik dienas Rakstus, vai tas tā ir.

Apustuļu  Darbi  20:19  Kalpodams  Kungam  visā  pazemībā  un  asarās,  un
pārbaudījumos, ko man sagādāja jūdu vajāšanas; 

Romiešiem 7:25 Dieva žēlastība caur mūsu Kungu Jēzu Kristu! Tātad ar prātu
es kalpoju Dieva likumam, bet ar miesu - grēka likumam.

Romiešiem 8:6 Jo miesas tieksme ir nāve; bet gara tieksme - dzīvība un miers.
Romiešiem 8:27 Bet Viņš, kas pēta sirdis, zina, ko Gars vēlas, jo Viņš saskaņā

ar Dievu aizlūdz par svētajiem.
Romiešiem  11:34  Jo  kas  gan  ir  izpratis  Dieva  prātu,  vai  kas  bijis  Viņa

padomdevējs?
Romiešiem  12:2  Un  nepiemērojieties  šai  pasaulei,  bet  pārvērtieties,

atjaunodamies savā garā, lai jūs saprastu, kāds ir Dieva prāts, kas labs un
patīkams, un pilnīgs!

Romiešiem  12:16  Esiet  savstarpēji  vienprātīgi!  Neesiet  augstprātīgi,  bet
pazemojieties ar pazemīgajiem! Neesiet pārgudri paši sevī!

Romiešiem 14:5 Jo dažš šķiro dienu no dienas, citam visas dienas ir vienādas;
katrs lai paliek savā pārliecībā!

Romiešiem  15:6 Lai vienprātīgi,  vienā mutē godinātu Dievu un mūsu Kunga
Jēzus Kristus Tēvu.

1 Korintā 1:10 Bet es jūs, brāļi, lūdzu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūs
visi  sacītu to pašu un lai  starp jums nebūtu šķelšanās,  bet lai  jūs būtu
pilnīgi, vienprātīgi un vienās domās.

1 Korintā 2:16 Jo kas ir izpratis Kunga prātu, lai Viņu pamācītu? Bet mums ir
Kristus prāts.

2 Korintā  7:7 Bet nevien viņa atnākšana, bet arī iepriecinājums ar kādu jūs
viņu iepriecinājāt, jo viņš mums stāstīja par jūsu rūpēm par mani, tā ka es
vēl vairāk priecājos.

2 Korintā 8:12 Ja laba griba ir, tad tā labpatīkama tanī, kas ir, bet ne no tā, kā
nav.

2  Korintā  9:2  Jo  es  pazīstu  jūsu  centīgo  garu,  par  ko  es  jūs  cildināju



maķedoniešiem.  Arī  Ahaja  no pagājuša gada bijusi  sagatavota,  bet  jūsu
centība pamudinājusi daudzus citus.

2 Korintā  13:11 Bez tam, brāļi, esiet līksmi, topiet pilnīgi, ieprieciniet viens
otru, esiet vienprātīgi, uzturiet mieru: un miera un mīlestības Dievs būs ar
jums.

Efezā 4:23 Bet atjaunojieties savā prātā un garā,
Filipos 2:2,3 Tad piepildiet manu prieku, būdami vienprātīgi, vienoti mīlestībā,

vienoti domās un nodomos! 2:3 Nedariet neko ķildas vai tukša goda dēļ, bet
pazemībā viens otru uzskatiet augstāku par sevi!

Filipos 4:2 Es lūdzu Evodiju un es lūdzu Sintihu būt vienprātīgām Kunga vārdā.
Filipos 4:7 Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, lai pasarga jūsu sirdis

un jūsu domas Jēzū Kristū!
Kolosā  3:12 Tāpēc kā Dieva izredzētie, svētie un mīlētie tērpieties sirsnīgā

žēlsirdībā, laipnībā, pazemībā, lēnprātībā, pacietībā,
2 Tesalonīkiešu  2:2 Lai  jūs tik drīz  nekļūtu nepastāvīgi  savā pārliecībā un

neļautu sevi  iebaidīt  ne garam, ne kādai  mācībai,  ne it  kā mūsu sūtītai
vēstulei, it kā Kunga diena jau būtu klāt.

2  Timotejam  1:7  Jo  Dievs  mums  nav  devis  bailīguma,  bet  gan  spēka  un
mīlestības, un godprātības garu.

Titam 2:6 Tāpat jaunākos vīriešus pamudini, lai tie būtu godprātīgi!
Hebrajams  8:10 Bet šī ir derība, ko es nodibināšu ar Izraēļa namu pēc šīm

dienām, saka Kungs: Es likšu savus likumus viņu prātā un ierakstīšu tos
viņu sirdīs, un es būšu viņiem Dievs, un viņi būs mana tauta.

1 Pēteris 1:13 Tāpēc apjoziet sava prāta gurnus, modrībā un pilnībā ceriet uz
to žēlastību, kas jums tiks dota, kad parādīsies Jēzus Kristus.

1  Pēteris  5:2  Ganiet  Dieva  ganāmpulku,  kas  pie  jums,  rūpēdamies  par  to
nepiespiesti, bet labprātīgi saskaņā ar Dievu, ne negodīgas peļņas dēļ, bet
pašaizliedzīgi,

2 Pēteris  3:1 Lūk, vismīļie,  šī  jau ir  otrā vēstule, ko es jums rakstu, lai ar
atgādinājumiem uzturētu jūsu skaidro prātu modru,

Atklāsme 17:9 Kam ir gudrība, tas to saprot. Septiņas galvas ir septiņi kalni,
kuros sēž sieviete, un ķēniņi ir septiņi.
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Lūkas 12:29  Tāpēc  arī  jūs  nejautājiet,  ko  ēdīsiet  vai  ko  dzersiet,  un
neuztraucieties!

Apustuļu  Darbi  12:20  Bet  viņš  bija  naidā  ar  tiriešiem  un  sidoniešiem.  Tie
vienprātīgi  nāca pie  viņa un,  pārliecinājuši  ķēniņa  kambarkungu Blastu,
lūdza mieru, jo to zemes pārtika no viņa.



Apustuļu Darbi 14:2 Bet neticīgie jūdu kūdīja un pamudināja pagānu sirdis uz
naidu pret brāļiem.

Romiešiem 1:28 Un tāpēc, ka viņi neuzskatīja Dieva atzīšanu par vajadzīgu,
Dievs tos atstāja izvirtušām tieksmēm, lai tie darītu to, kas neklājas. 

Romiešiem 8:6,7 Jo miesas tieksme ir nāve; bet gara tieksme -  dzīvība un
miers.  7  Jo  miesas  gudrība  ir  naidīga  Dievam;  tā  nepakļaujas  Dieva
likumam, nedz tā to spēj.

Romiešiem 11:20 Labi!  Tie  nolauzti  neticības dēļ,  bet  tu  stāvi,  pateicoties
ticībai; neesi augstprātīgs, bet bijīgs!

2 Korintā  10:5 Un katru augstprātību,  kas paceļas pret Dieva atzīšanu,  un
ņemam gūstā visus prātus, lai tie kalpotu Kristum.

2 Korintā 11:3 Bet es baidos, ka jūs neatkristu no Kristus vienkāršības un jūsu
domas netiktu sagandētas, tāpat kā čūska pievīla Ievu ar savu viltību.

Efezā  2:3 Arī  mēs visi  kopā ar viņiem reiz  dzīvojām savās miesas kārībās,
izpildīdami  miesas  un  iedomu iegribas.  Savā  dabā  mēs  bijām dusmības
bērni, tāpat kā pārējie.

Efezā  4:17 Tāpēc es jums to  saku un Kunga vārdā apliecinu,  lai  jūs vairs
nedzīvotu tā, kā sava prāta tukšumā dzīvo pagāni.

Kolosā 1:21 Arī jūs kādreiz bijāt atsvešinājušies un ar ļauniem darbiem naidīgi
noskaņoti.

Kolosā 2:18 Lai neviens, kam patīk pazemošanās un kalpošana eņģeļiem, jūs
nepieviļ!  Tāds  lepojas  ar  to,  ko  viņš  nav  redzējis,  bez  pamata  būdams
iedomīgs savā miesas prātā.

1  Tesalonīkiešu  5:14  Bet  mēs  jūs  lūdzam,  brāļi,  brīdiniet  nemierīgos,
ieprieciniet mazdūšīgos, palīdziet slimajiem, esiet pacietīgi ar visiem!

2 Tesalonīkiešu  2:2 Lai  jūs tik drīz  nekļūtu nepastāvīgi  savā pārliecībā un
neļautu sevi  iebaidīt  ne garam, ne kādai  mācībai,  ne it  kā mūsu sūtītai
vēstulei, it kā Kunga diena jau būtu klāt.

1 Timotejam  6:5 Tukšas ķildas starp prātu zaudējušiem cilvēkiem, kam sveša
patiesība un kas domā, ka dievbijība kalpo peļņai.

2 Timotejam 3:8 Bet kā Janness un Jambress pretojās Mozum, tā šie cilvēki,
samaitāti savā prātā un nepastāvīgi ticībā, pretojas patiesībai.

Titam 1:15 Tīrajiem viss ir tīrs, bet aptraipītajiem un neticīgajiem nekas nav
tīrs, jo aptraipīts ir viņu prāts un sirdsapziņa.

Hebrajams 12:3 Vērojiet To, kas panesa tādas vajāšanas, ko grēcinieki vērsa
pret Viņu, lai jūs nepagurtu un nekļūtu vāji savā garā!

Jēkabs 1:8 Vīrs, kam dalīta dvēsele, ir nepastāvīgs visos savos ceļos.
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