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3 Mojžišova  24:12 Dali ho pod stráž, aby im bolo oznámené od 
Hospodina, čo mu urobiť.

5 Mojžišova 18:6 A keď prijde Levita z niektorej z tvojich brán, 
odkiaľkoľvek  z  Izraela,  kde  pohostíni,  a  prijde  s  celou 
žiadosťou svojej duše na miesto, ktoré vyvolí Hospodin,

Rút 1:18 A Naoma riekla obom svojim nevestám: Iďte, navráťte 
sa každá do domu svojej matky. Hospodin nech učiní s vami 
milosrdenstvo, jako ste aj vy učinily so zomrelými i so mnou.

1 Kronická 28:9 A ty, Šalamúne, môj synu, znaj Boha svojho otca 
a  slúž  mu  celým srdcom a  ochotnou  dušou,  lebo  Hospodin 
zpytuje všetky srdcia a rozumie každému útvaru myšlienok. Ak 
ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť; a jestli ho opustíš, zavrhne ťa 
navždy.

Nehemiáš 4:6 A tak sme staväli múr, až bol celý múr spojený až 
do svojej polovice. A srdce ľudu bolo ochotné konať.

Jób  23:13 Ale keď on trvá na jednom, ktože ho odvráti? A keď si 
zažiada niečo jeho duša, aj to učiní.

Príslovia 29:11 Blázon vypúšťa všetkého svojho ducha; ale múdry 
ho zdŕža zpät a krotí.

Izaiáš 26:3 Človeka,  ktorého  myseľ  je  opretá  na  teba,  Bože, 
zachováš v pokoji, áno, v pokoji, lebo sa nadeje na teba.

Marek 5:15 A prišli  k Ježišovi  a videli  posadlého,  že sedí  a je 
odiaty a má zdravý rozum, ten ktorý to bol mal ten legion, a 
báli sa.

Lukáš 8:35 A vyšli vidieť, čo sa stalo, a prišli k Ježišovi, a našli 
sedieť  človeka,  z  ktorého  boli  vyšli  démoni,  odiateho  a 
majúceho zdravý rozum, pri nohách Ježišových, a báli sa.

Skutky 17:11 A tí boli šľachetnejší ako tí v Tesalonike a prijali 
slovo s celou ochotou a zkúmali písma každý deň, či je tomu 
tak.

Skutky 20:19 ako som slúžil Pánovi s celou pokorou a s mnohými 
slzami a pokušeniami,  ktoré prichádzaly na mňa úkladmi zo 
strany Židov;

Rimanom 7:25 Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, našeho Pána! A 



tak tedy ja, ten istý, slúžim mysľou zákonu Božiemu a telom 
zákonu hriechu.

Rimanom 8:6 Lebo myseľ tela je smrť, ale myseľ Ducha je život a 
pokoj,

Rimanom 8:27 A ten, ktorý zpytuje srdcia, vie, čo je myseľ Ducha, 
že sa podľa Boha prihovára za svätých.

Rimanom 11:34 Lebo kto poznal myseľ Pánovu? Alebo kto kedy 
bol jeho radcom, aby sa bol s ním radil?

Rimanom  12:2  A  nepripodobňujte  sa  tomuto  svetu,  ale  sa 
premeňte obnovením svojej mysli, aby ste zkúšali, čo je vôľa 
Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!

Rimanom 12:16 jedno a to isté navzájom naproti sebe smýšľajúci; 
nie mysliaci na vysoké veci, ale nízke nech vás zaujíma.

Rimanom 14:5 Lebo niekto súdi, že niektorý deň je nad iný deň, a 
zase niekto súdi, že každý deň ako deň. Každý nech si je istý 
veci sám vo svojej mysli.

Rimanom  15:6  aby  ste  jednomyseľne  jednými  ústy  oslavovali 
Boha a Otca našeho Pána Ježiša Krista.

1 Korintským 1:10 Ale vás prosím,  bratia,  menom nášho Pána 
Ježiša Krista, žeby ste všetci hovorili jedno a to isté, a že by 
nebolo medzi vami roztržiek, ale aby ste boli dokonalí v jednej 
a v tej istej mysli a v jednej a v tej istej mienke.

1 Korintským 2:16 Lebo kde kto poznal myseľ Pánovu, ktorý by 
ho učil? No, my máme myseľ Kristovu.

2 Korintským 7:7  no, nie len jeho príchodom, ale aj potešením, 
ktorým sa potešil  nad vami zvestujúc nám vašu túžbu, vaše 
kvílenie,  vašu horlivosť za mňa, tak že som sa tým väčšmi 
zaradoval.

2 Korintským 8:12 Lebo ak jesto ochota, príjemná je podľa toho, 
čo kto má, nie podľa toho, čo nemá.

2  Korintským  9:2   lebo  znám  vašu  ochotu,  ktorou  sa  za  vás 
chválim Macedoncom, že Achaja je pripravená od laňajška, a z 
vás pošlá horlivosť popudila mnohých.

2 Korintským 13:11 Ostatne, bratia, radujte sa, majte sa dobre, 
zdokonaľujte sa, potešujte sa, na jedno a na to isté myslite, 
majte pokoj! A Bôh lásky a pokoja bude s vami.

Efezským 4:23 a obnovili sa v duchu svojej mysle
Filipským 2:2,3 a tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté 



mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli sťa jedna duša, aby 
ste  jedno  mysleli 3  nerobiac  ničoho  zo  sváru  ani  z  márnej 
chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba

Filipským 4:2 Evodiu napomínam i Syntychu napomínam, aby na 
jedno a na to isté myslely v Pánovi.

Filipským 4:7 A pokoj Boží,  ktorý prevyšuje každý rozum, bude 
strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.

Kolosenským  3:12 A tak si oblečte jako vyvolení Boží, svätí a 
milovaní  srdečnú  sústrasť  milosrdnú,  dobrotivosť,  pokoru, 
krotkosť, zhovievavosť

2 Tesalonickým 2:2 aby ste sa nedali hneď zviklať od umu ani sa 
strašiť ani duchom ani slovom ani listom, ako nami poslaným, 
ako čo by už bol nastal deň Kristov.

2 Timoteovi 1:7 Lebo nám nedal Bôh ducha bojazlivosti, ale moci 
a lásky a zdravého rozumu.

Títovi 2:6 Mladších taktiež napomínaj, aby boli rozumní,
Židom  8:10  Lebo  toto  je  smluva,  ktorú  uzavriem  s  domom 

Izraelovým po tých dňoch, hovorí Pán: Dám svoje zákony do ich 
mysle a napíšem ich na ich srdcia a budem im Bohom, a oni mi 
budú ľudom.

1 Petrov 1:13 Preto opášte si  bedrá svojej  mysle a súc triezvi 
dokonale sa nadejte na nesenú vám milosť, ktorá vám bude 
daná, keď sa zjaví Ježiš Kristus.

1 Petrov 5:2 paste stádo Božie, ktoré je medzi vami, dozerajúc 
nie z prinútenia, ale dobrovoľne, radi, ani nie pre mrzký zisk, 
ale ochotne,

2 Petrov 3:1 Toto vám, milovaní, píšem už druhý list, v ktorých to 
listoch upomínaním povzbudzujem vašu čistú myseľ,

Zjavenie 17:9 Tu je  zmysel,  ktorý má múdrosť:  Sedem hláv je 
sedem vrchov, na ktorých sedí žena.
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