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Левит 24:12 Го ставија под стража, додека не им се открие
Господовата волја.
Второзаконие 18:6 Ако некој левит, кој престојува во некој твој
град, каде и да е во Израел, посака со сета своја душа да
дојде во местото што го избра Господ,
Рут 1:18 Гледајќи дека цврсто наумила да оди со неа, прекрати
да ја одвраќа.
1 Летописи 28:9 ”А ти, сине мој Соломоне, познај Го Бога, својот
Татко, и служи Му со сето срце и со драговолна душа, зашто
Господ ги испитува сите срца и ги знае сите мисли и намери;
ако Го бараш, ќе биде најден од тебе; ако Го оставиш, ќе те
отфрли засекогаш.
Неемија 4:6 Така го градевме ѕидот, кој наскоро беше завршен до
половина височина. Народот имаше воодушевување за
работата.
Јов 23:13 Но ако посака нешто, кој ќе Го одврати? Што и да
посака со душата, тоа ќе го исполни.
Пословици 29:11 Безумникот го излева сиот свој гнев, а мудриот
го воздржува.
Исаија 26:3 чие значење е цврсто, кој го чува мирот зашто се
надева во Тебе.
Марко 5:15 И кога дојдоа при Исуса и го видоа бесниот - во кого
беше Легионот - како седи облечен и умен, се уплашија.
Лука 8:35 Луѓето пак излегоа да видат што се случи, па дојдоа
при Исуса и го најдоа човекот, од кого излегоа нечистите
духови, како седи до Исусовите нозе, облечен и умен, и се
исплашија.
Дела 17:11 Овие беа поблагородни од оние во Солун, зашто го
примија Словото сосем подготвено, и секој ден го испитуваа
Писмото дали е така.
Дела 20:19 служејќи Му на Господа со сета понизност, со солзи и
со искушенија, што ме најдоа од јудејските заговори;
Римјаните 7:25 Му благодарам на Бога преку Исуса Христа,
нашиот Господ!
Римјаните 8:6 Бидејќи мудрувањето на телото, е смрт; а
мудрувањето на Духот: живот и мир;

Римјаните 8:27 А Оној, Кој ги испитува срцата, знае какво е
значењето на Духот, зашто по Божјата волја се моли за
светите.
Римјаните 11:34Зашто кој ја запознал Господовата мисла? Или
кој Му бил советник?
Римјаните 12:2 Немојте да се прилагодувате со овој свет; туку,
преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да
можете да ја дознаете која е добрата, угодна, и совршена
Божја волја!
Римјаните 12:16 Бидете едномислени едни кон други! Не
стремете се кон високи нешта, туку држете се за скромните!
Не сметајте се сами себеси мудри!
Римјаните 14:5 Еден разликува ден од ден, а друг ги смета сите
денови еднакви. Само секој да биде наполно уверен во своето
мнение!
Римјаните 15:6 за да Го славите, еднодушно, со една уста, Бог,
Таткото на нашиот Господ Исус Христос.
1 Коринтјани 1:10 Браќа, ве прекорувам во името на нашиот
Господ Исус Христос, сите да зборувате исто и да нема
раздори меѓу вас, туку да бидете совршено соединети во еден
ум и во една мисла.
1 Коринтјани 2:16 зашто: „Кој го познава Господовиот ум, за да го
поучи?” А ние го имаме Христовиот ум.
2 Коринтјани 7:7 и не само со неговото доаѓање, туку и со
утехата, со која тој се утеши заради вас, известувајќи нè за
вашиот копнеж, за вашиот плач, за вашата ревност за мене,
така што се зарадував уште повеќе.
2 Коринтјани 8:12 Зашто, ако има добра волја, таа е добро дошла
според она што има, а не според она што нема.
2 Коринтјани 9:2
зашто ми е позната вашата усрдност, за која
се фалам со вас пред Македонците, дека Ахаја, уште од лани,
е приготвена и дека вашата ревност поттикнала мнозина.
2 Коринтјани 13:11 Впрочем, браќа, радувајте се, усовршувајте
се, утешувајте се, бидете едномисленици и живејте во мир, и
Бог на љубовта и на мирот ќе биде со вас!
Ефесјани 4:23 и да се обновувате во духот на својот ум,
Филипјани 2:2,3 исполнете ја мојата радост, и мислете исто
имајќи ја истата љубов, еднодушни со мисли насочени кон
едно. 3 Не правете ништо од натпреварување или од суетно
честољубие, туку во понизност сметајте се еден друг за

поголем од себеси!
Филипјани 4:2 Ја молам Еводија и ја молам Синтихија да бидат
едномислени во Господа.
Филипјани 4:7И Божјиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги
запази вашите срца и вашите мисли во Христа Исуса.
Колосјани 3:12 И така, облечете се како Божји избраници, свети и
возљубени, во милосрдно срце, благост, смиреност, кротост
трпеливост!
2 Солунјани 2:2 не дозволувајте брзо да се поколебате во
разумноста, ниту да се исплашите ни од дух, ни од слово, ни
од послание, како да е од нас испратено, како веќе да
настапил Господовиот Ден!
2 Тимотеј 1:7 Зашто Бог не ни даде дух на страшливост, туку дух
на сила, љубов и себевладеење.
Тит 2:6 Исто така, опоменувај ги младите да бидат
здраворазумни,
Евреите 8:10 зашто ова е Заветот со кој ќе го заветувам
Израелевиот дом по оние денови, вели Господ: ќе ги вложам
Своите закони во нивниот ум, и ќе ги напишам во нивните
срца. Јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат Мој народ.
1 Петар 1:13 Затоа, препашете ги бедрата на вашиот ум, бидете
трезвени, имајте полна надеж во благодатта, која ќе ви биде
донесена при откровението на Исуса Христа.
1 Петар 5:2 пасете го Божјото стадо, кое е меѓу вас, и
надгледувајте го, не со сила, туку драговолно, како што Бог
сака; не од желба за срамна печалба, туку од добро срце;
2 Петар 3:1 Возљубени, ова е веќе второ послание, што ви го
пишувам, и во двете го разбудувам, преку напомнување,
вашиот чист разум,
Откровение 17:9 Тука е умот, што има мудрост! Седумте глави тоа се седумте гори, врз кои седи жената.
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