
добре     думка   Писання - Good Mind   Scriptures  

Левит 24:12 І посадили його під сторожу аж до вияснення через уста 
Господні.

Повторення  18:6  А  коли прийде  Левит  з  одної  з  брам твоїх  з  усього 
Ізраїля, де він мешкає там, і прибуде за всім жаданням своєї душі до 
місця, яке вибере Господь,

Рут 1:8 І сказала Ноомі до двох своїх невісток: Ідіть, верніться кожна до 
дому своєї  матері.  І  нехай Господь зробить із  вами милість,  як ви 
зробили з померлими та зо мною.

1 Хроніки  28:9  А  тепер,  сину мій  Соломоне,  знай Бога,  Отця твого,  і 
служи  Йому  всім  серцем  та  всією  душею,  бо  Господь  вивідує  всі 
серця та знає всякий витвір думок. Якщо будеш шукати Його, то ти 
знайдеш Його, а якщо залишиш Його, Він залишить тебе назавжди.

Неемія 4:38 І збудували ми того мура, і був пов'язаний увесь той мур аж 
до половини його. А серце народу було, щоб далі робити!

Йов 23:13 Але Він при одному, й хто заверне Його? Як чого зажадає 
душа Його, те Він учинить:

Приповісти 29:11 Глупак увесь свій гнів увиявляє, а мудрий назад його 
стримує.

Ісая 26:3 Думку, оперту на Тебе, збережеш Ти у повнім спокої, бо на 
Тебе надію вона покладає.

Марк 5:15 І прийшли до Ісуса й побачили, що той біснуватий, що мав 
леґіона, убраний сидів, і при умі, і полякались вони...

Дії  17:11 Ці  були шляхетніші  за солунян,  і  слова прийняли з повним 
запалом, і Писання досліджували день-у-день, чи так воно є.

Дії 20:19 і служив Господеві з усією покорою, і з рясними слізьми та 
напастями, що спіткали мене від юдейської змови,

Римлян 7:25 Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то 
я сам служу розумом Законові Божому, але тілом закону гріховному...

Римлян 8:6 Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир,
Римлян 8:27 А Той, Хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі 

Божої заступається за святих.
Римлян  11:34  Бо  хто  розум  Господній  пізнав?  Або  хто  був  дорадник 

Йому?
Римлян 12:2,16 і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою 

вашого  розуму,  щоб  пізнати  вам,  що  то  є  воля  Божа,  добро, 
приємність  та  досконалість.  16  Думайте  між  собою  однаково;  не 
величайтеся, але наслідуйте слухняних; не вважайте за мудрих себе!

Римлян  14:5  Один  вирізнює день  від  дня,  інший  же  про  кожен  день 
судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого 



переконання.
Римлян 15:6 щоб ви однодушно,  одними устами славили Бога й Отця 

Господа нашого Ісуса Христа.
1  Коринтян  2:16  Бо  хто  розум  Господній  пізнав,  який  би  його  міг 

навчати? А ми маємо розум Христів!
2 Коринтян 7:7 і не тільки його прибуттям, а й потішенням, що ним він 

потішився  з  вас,  коли  розповідав  нам  про  вашу  журбу,  про  ваш 
смуток, про вашу горливість до мене, так що я більше тішився.

2 Коринтян 8:12 Бо коли є охота, то приємна вона згідно з тим, що хто 
має, а не з тим, чого хто не має.

2 Коринтян 9:2 бо відаю вашу охоту, і нею хвалюся за вас македонянам, 
що Ахая готова з минулого року, а ваша ревність заохотила багатьох.

Ефесян 4:23 та відновлятися духом вашого розуму,
Филип'ян 2:3 Не робіть нічого підступом або з чванливости, але в покорі 

майте один одного за більшого від себе.
Филип'ян 4:2,7 Благаю Еводію, благаю й Синтихію думати однаково в 

Господі.  7 І  мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже 
серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі.

Колосян 3:12 Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у 
щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння.

2 Солунян 2:2 щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахались ані 
через духа, ані через слово, ані через листа, що він ніби від нас, ніби 
вже настав день Господній.

2 Тимофія 1:7  Бо не дав нам Бог  духа страху,  але сили,  і  любови,  і 
здорового розуму.

Титу 2:6 Так само благай юнаків, щоб були помірковані.
Євреїв  8:10  Оце  Заповіт,  що  його  Я  складу  по  тих  днях  із  домом 

Ізраїлевим, говорить Господь: Покладу Я Закони Свої в їхні думки, і на 
їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж будуть народом Моїм!

1  Петра  1:13  Тому  то,  підперезавши  стегна  свого  розуму  та  бувши 
тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в 
з'явленні Ісуса Христа.

1 Петра 5:2 пасіть стадо Боже, що у вас, наглядайте не з примусу, але 
добровільно по-Божому, не для брудної наживи, а ревно,

2  Петра  3:1  Це  вже  другого  листа  пишу  я  до  вас,  улюблені.  У  них 
нагадуванням я буджу вашу чисту думку,

Об'явлення 17:9 Тут розум, що має він мудрість. Сім голів це сім гір, що 
на них сидить жінка. І сім царів,
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