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Kunigų 24:12 Jį uždarė ir laukė Viešpaties nurodymo.
Pakartoto  Įstatymo  18:6  Jei  levitas,  gyvenęs  tavo  apylinkėje, 

ateitų savo noru į Viešpaties pasirinktą vietą,
Rūtos 1:18 Noomė matė, kad Rūta tvirtai pasiryžusi eiti su ja, ir 

nustojo atkalbinėti.
1 Metraščių 28:9 O tu, mano sūnau Saliamonai, pažink savo tėvo 

Dievą  ir  Jam  tarnauk  tobula  širdimi  ir  su  tikru  noru,  nes 
Viešpats ištiria visų širdis ir siekius. Jei Jo ieškosi, rasi Jį, o 
jei Jį paliksi, Jis atmes tave amžiams.

Nehemijo 4:6 Mes statėme sieną ir pusę jos jau pastatėme, nes 
žmonės noriai dirbo.

Jobo   23:13  Jis  vienintelis,  kas  gali  Jį  pakeisti?  Ko  Jo  siela 
geidžia, tą Jis padaro.

Patarlių  29:11  Kvailys  kalba  viską,  ką  galvoja,  o  išmintingas 
susilaiko.

Izaijo 26:3 Tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki Tavimi.
Morkų 5:15 Atėję prie Jėzaus, pamatė sėdintį demonų apsėstąjį-

tą, kuriame buvo Legionas,apsirengusį ir sveiko proto, ir juos 
apėmė baimė.

Luką 8:35  Žmonės  išėjo  pažiūrėti,  kas  atsitiko,  ir,  atėję  prie 
Jėzaus, rado žmogų, iš kurio buvo išėję demonai, sėdintį prie 
Jėzaus kojų apsirengusį ir sveiko proto. Ir jie išsigando.

Apaštalų  Darbai  17:11  Tenykščiai  pasirodė  esą  kilnesni  už 
tesalonikiečius.  Jie  noriai  priėmė  žodį  ir  kasdien  tyrinėjo 
Raštus, ar taip esą iš tikrųjų.

Apaštalų  Darbai  20:19  tarnaudamas  Viešpačiui  su  visu 
nusižeminimu, ašaromis ir išbandymais, kurie ištiko mane dėl 
žydų pinklių.

Romiečiams 7:25  Bet ačiū Dievuiper mūsų Viešpatį Jėzų Kristų! 
Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnunuodėmės 
įstatymui.

Romiečiams  8:6  Kūniškas  mąstymastai  mirtis,  o  dvasiškas-
gyvenimas ir ramybė.

Romiečiams  8:27  Širdžių  Tyrėjas  žino  Dvasios  mintis,  nes  Ji 



užtaria šventuosius pagal Dievo valią.
Romiečiams 11:34 “Ir kas gi pažino Viešpaties mintį? Ir kas buvo 

Jo patarėju?”
Romiečiams  12:2  Ir  neprisitaikykite  prie  šio  pasaulio,  bet 

pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, 
kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia.

Romiečiams  12:16  Būkite  vienminčiai  tarpusavyje.  Negalvokite 
apie  didelius  dalykus,  bet  sekite  nuolankiaisiais.  Nebūkite 
išmintingi savo akyse.

Romiečiams  14:5  Vienas  išskiria  vieną  dieną  iš  kitų  dienų,  o 
kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tebūna įsitikinęs pagal 
savo išmanymą.

Romiečiams 15:6 kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą.

1 Korintiečiams  1:10 Broliai,  Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu 
maldauju jus, kad visi vienaip kalbėtumėte ir nebūtų tarp jūsų 
susiskaldymų,  bet  kad  būtumėte  tobulai  suvienyti  vienos 
minties ir vieno sprendimo.

1 Korintiečiams 2:16 “Kas gi suvokė Viešpaties mintį, kad galėtų 
Jį pamokyti?” O mes turime Kristaus protą.

2 Korintiečiams  7:7 Ir  ne vien jo  atvykimu,  bet  ir  ta  paguoda, 
kuria jis buvo paguostas pas jus. Jis pranešė mums apie jūsų 
karštą  troškimą,  dejones,  jūsų  uolumą  man.  Taigi  aš 
pradžiugau dar labiau.

2 Korintiečiams 8:12 Nes jei yra sąmoningas noras, jis priimtinas 
pagal tai, ką žmogus turi, o ne pagal tai, ko neturi.

2  Korintiečiams  9:2  aš  žinau  jūsų  pasiryžimą  ir  giruosi  jumis 
makedoniečiams,  sakydamas,  kad  Achaja  pasiruošusi  nuo 
pereitų metų. Ir jūsų uolumas yra daugelį paskatinęs.

2  Korintiečiams  13:11  Galiausiai,  broliai,  likite  sveiki.  Būkite 
tobuli,  džiaukitės  paguoda,  būkite  vienos minties,  gyvenkite 
taikiai, ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis.

Efeziečiams 4:23 atsinaujinti savo proto dvasioje
Filipiečiams  2:2,3  tai  padarykite  mano  džiaugsmą  tobulą, 

laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, būdami 
vieningi  ir  to  paties  nusistatymo.  3  Nedarykite  nieko 
varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą 
laikykite aukštesniu už save



Filipiečiams  4:2 Aš raginu Evodiją ir raginu Sintichę būti vienos 
minties Viešpatyje.

Filipiečiams  4:7 Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, 
saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

Kolosiečiams  3:12  Todėl,  kaip  Dievo  išrinktieji,  šventieji  ir 
numylėtiniai,  apsivilkite  nuoširdžiu  gailestingumu,  gerumu, 
nuolankumu, romumu ir ištverme.

2 Tesalonikiečiams  2:2 nesiduokite taip greitai nukreipiami nuo 
sveiko proto ir  įbauginami ar dvasia, ar žodžiu, ar neva mūsų 
parašytu laišku, esą Kristaus diena jau atėjo.

2 Timotiejui 1:7 Nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet 
jėgos, meilės ir savitvardos dvasią.

Titui 2:6 Taip pat jaunuosius ragink, kad būtų santūrūs.
Hebrajams  8:10  Štai  kokia  bus  Sandora,  kurią  sudarysiu  su 

Izraelio namais, praslinkus anoms dienoms,sako Viešpats:Aš 
duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdyse, ir 
būsiu jų Dievas, ir jie bus mano tauta.

1 Petro 1:13 Todėl, susijuosę savo proto strėnas, būkite blaivūs ir 
visiškai  pasitikėkite  malone,  kuri  bus  jums  suteikta,  kai 
apsireikš Jėzus Kristus.

1 Petro 5:2 ganykite pas jus esančią Dievo kaimenę, prižiūrėdami 
ją  ne  iš  prievartos,  bet  noriai,  ne  dėl  nešvaraus  pelno,  bet 
uoliai,

2  Petro  3:1  Mylimieji,  tai  jau  antras  laiškas,  kurį  jums  rašau. 
Šiuose laiškuose žadinu jūsų tyras mintis prisiminimais,

Apreiškimas  17:9  Čia  reikia  proto,  turinčio  išmintį!  Septynios 
galvos reiškia septynis kalnus, ant kurių sėdi moteris.
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