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Genesis 26:35  A kormoutily Izáka a Rebeku.
Deuteronomium 28:65  A mezi národy těmi neoddechneš,  aniž bude míti 

odpočinutí spodek nohy tvé; tam také dá Hospodin tobě srdce lekavé, a 
oči blíkavé, a truchlost mysli.

Rút 1:8  Řekla pak Noémi oběma nevěstám svým: Jděte, navraťte se jedna 
každá do domu matky své. Učiniž Hospodin s vámi milosrdenství, jakož 
jste i vy činili s mrtvými syny mými i se mnou.

2 Samuelova 17:8  Dále mluvil Chusai: Ty víš o otci svém i mužích jeho, že 
jsou udatní, k tomu zjitření na mysli, jako nedvědice osiřelá v poli. Nadto 
otec tvůj jest muž válečný, kterýž nebude nocovati s lidem.

Přísloví 21:27  Obět bezbožných ohavností  jest, ovšem pak jestliže by ji s 
nešlechetností obětovali.

Přísloví 29:11  Všecken duch svůj vypouští blázen, ale moudrý na potom 
zdržuje jej.

Ezechiel 23:17  Tedy vešli k ní Babylonští na lůže nepoctivé, a poškvrnili ji 
smilstvím svým. A když se poškvrnila s nimi, odloučila se duše její od 
nich.

Ezechiel 36:5  Protož takto dí Panovník Hospodin: jistě že v ohni horlivosti 
své mluviti budu proti ostatku těch národů, i proti Vší zemi Idumejské, 
kteříž sobě osobili zemi mou za dědictví, veselíce se z celého srdce,  a 
pléníce s chutí, aby sídlo vyhnaných z něho bylo v loupež.

Ezechiel 38:10  Takto praví Panovník Hospodin: I stane se v ten den, že 
vstoupí mnohé věci na srdce tvé, a budeš mysliti myšlení zlé.

Daniel 5:20  Když se pak bylo pozdvihlo srdcejeho, a duch jeho zmocnil se v 
pýše, ssazen byl z stolice království svého, a slávu odjali od něho.

Lukáš 12:20  I řekl jemu Bůh: Ó blázne, této noci požádají duše tvé od tebe, 
a to, cožs připravil, čí bude?

Římanům 1:28  A jakož sobě Nevážili známosti Boha, tak i Bůh vydal je v 
převrácený smysl, aby činili to, což Nesluší,

Římanům 8:6,7  Nebo opatrnost těla jest smrt, opatrnost pak Ducha život a 
pokoj, 7  Proto že opatrnost těla jest nepřítelkyně Bohu; nebo zákonu 
Božímu není poddána, aniž hned může býti.

Římanům 11:20   Dobře.  Pro  nevěru  vylomeny  jsou,  ale  ty  věrou  stojíš. 
Nebudiž vysokomyslný, ale boj se.

2  Korintským  11:3   Ale  bojím  se,  aby  snad,  jakž  onen  had  svedl  Evu 



chytrostí  svou, tak nebyly porušeny mysli  vaše od sprostnosti,  Kteráž 
jest v Kristu.

Efezským 2:3  Mezi nimiž i my všickni obcovali jsme někdy v žádostech těla 
svého, činivše to, což se líbilo tělu a mysli, a byli jsme z přirození synové 
hněvu jako i jiní.

Efezským 4:17  A protož totoť pravím a osvědčuji skrze Pána, abyste již 
více nechodili, jako i jiní pohané chodí, v marnosti mysli své,

Koloským 1:27  Jimžto Bůh Ráčil známo učiniti, kteraké by bylo bohatství 
slavného tajemství tohoto mezi pohany, jenž jest Kristus v vás, ta naděje 
slávy,

Koloským  2:18   Nižádný  vás  nepředchvacuj  svémyslně  pokorou  a 
náboženstvím andělským, v to, čehož neviděl, se vydávaje,  a marně se 
nadýmaje smyslem těla svého,

1  Tesalonickým  5:14   Prosímeť  pak  vás,  bratří,  napomínejte  z  řádu 
vystupujících, potěšujte choulostivých, snášejte mdlé, trpělivě se mějte 
ke všechněm.

1 Timoteovi 6:5  Marné hádky lidí na mysli porušených a pravdy zbavených, 
domnívajících se, že by pobožnost byla zisk tělesný. Takových se varuj.

Titovi 1:16  Vypravují o tom, že Boha znají, ale skutky svými toho zapírají, 
ohavní jsouce, a nepoddaní, a ke všelikému skutku dobrému nehodní.

Židům 12:3  A považte, jaký jest ten, kterýž snášel od hříšníků taková proti 
sobě odmlouvání, abyste neustávali, v myslech svých hynouce.

Jakubův 1:8  Muž dvojí mysli, jest neustavičný ve všech cestách svých.
2  Tesalonickým  2:2   Abyste  se  nedali  rychle  Vyrážeti  z  mysli,  ani 

kormoutiti, buď skrze ducha, buď skrze řeč, neb skrze list, jako od nás 
poslaný, jako by nastával den Kristův.
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