
Dårlig Sind   Skriften -  Bad Mind Scriptures  

1 Mosebog 26:35  Det var Isak og Rebekka en Hjertesorg.
5 Mosebog 28:65  og blandt disse Folk skal du ikke få Ro eller finde Hvile 

for din Fod; thi der skal HERREN give dig et skælvende Hjerte, udtærede 
Øjne og en vansmægtende Sjæl.

Rut 1:8  sagde No'omi til sine to Sønnekoner: "Vend nu tilbage hver til sin 
Moders Hus! HERREN være barmhjertig imod eder, som I har været imod 
de døde og mig;

2 Samuel 17:8  Og Husjaj sagde fremdeles: "Du ved, at din Fader og hans 
Mænd  er  Helte,  og  bitre  i  Hu  er  de  som en  Bjørn  på  Marken,  hvem 
Ungerne er taget fra; desuden er din Fader en rigtig Kriger, som ikke 
lægger sig til Hvile om Natten med Folkene.

Ordsprogenes 21:27   Vederstyggeligt er de gudløses Offer, især når det 
ofres for Skændselsdåd.

Ordsprogenes  29:11    En  Tåbe  slipper  al  sin  Voldsomhed  løs,  Vismand 
stiller den omsider.

Esekiel 23:17  Og Babels Sønner gik ind til hende, lå hos hende i Elskov og 
gjorde hende uren ved deres Bolen; og hun blev uren ved dem, til hun 
følte Lede ved dem.

Esekiel 36:5  derfor, så siger den Herre HERREN: Sandelig, i  brændende 
Nidkærhed vil jeg tale mod Resten af  Folkene og mod hele Edom, som 
med  al  Hjertets  Glæde  og  Sjælens  Ringeagt  udså  sig  mit  Land  til 
Ejendom for at drive indbyggerne bort og gøre det til Rov.

Esekiel 38:10  Så siger den Herre HERREN: På hin Dag skal en Tanke stige 
op i dit Hjerte, og du skal oplægge onde Råd

Daniel  5:20   Men da  hans  Hjerte  blev  hovmodigt  og  hans  Ånd  stolt  og 
overmodig,  stødtes  han  fra  Kongetronen,  og  hans  Herlighed  fratoges 
ham.

Lukas 12:20  Men Gud sagde til ham: Du Dåre! i denne Nat kræves din Sjæl 
af dig; men hvem skal det høre til. som du har beredt?

Romerne 1:28  Og ligesom de forkastede af have Gud i Erkendelse, således 
gav Gud dem hen i et forkasteligt Sind til at gøre det usømmelige,

Romerne 8:6,7  Thi Kødets Higen er Død, men Åndens Higen er Liv og Fred, 
7  efterdi Kødets Higen er Fjendskab imod Gud, thi det er ikke Guds Lov 
lydigt, det kan jo ikke heller være det.

Romerne 11:20  Vel! ved deres Vantro bleve de afbrudte, men du står ved 
din Tro; vær ikke overmodig, men frygt!



2 Korinthierne 11:3  Men jeg frygter for, at ligesom Slangen bedrog Eva ved 
sin  Træskhed,  således  skulle  eders  Tanker  fordærves  og  miste  det 
oprigtige Sindelag over for Kristus.

Efeserne  2:3   iblandt  hvilke  også  vi  fordum  alle  vandrede  i  vort  Køds 
Begæringer  og  gjorde  Kødets  og  Tankernes  Villie  og  vare  af  Natur 
Vredes Børn ligesom også de andre,

Efeserne 4:17   Dette siger jeg da og vidner i Herren, at I skulle ikke mere 
vandre, således som Hedningerne vandre i deres Sinds Tomhed,

Kolossenserne  1:27   hvem  Gud  vilde  tilkendegive,  hvilken  Rigdom  på 
Herlighed iblandt Hedningerne der ligger i denne Hemmelighed, som er 
Kristus i eder, Herlighedens Håb,

Kolossenserne 2:18  Lad ingen frarøve eder Sejrsprisen,  idet han finder 
Behag i Ydmyghed og Dyrkelse af Englene, idet han indlader sig på, hvad 
han har set i Syner, forfængeligt opblæst af sit kødelige Sind,

1 Thessaloniker 5:14  Og vi formane eder, Brødre! påminder de uskikkelige, 
trøster  de  modfaldne,  tager  eder  af  de  skrøbelige,  værer  langmodige 
imod alle!

1 Timotheus 6:5  og idelige Rivninger hos Mennesker, som ere fordærvede i 
Sindet  og  berøvede  Sandheden,  idet  de  mene,  at  Gudsfrygten  er  en 
Vinding.

Titus 1:16  De sige, at de kende Gud, men med deres Gerninger fornægte de 
ham,  vederstyggelige,  som de  ere,  og  ulydige  og  uduelige  til  al  god 
Gerning.

Hebræerne 12:3  Ja, tænker på ham, som har udholdt en sådan Modsigelse 
imod sig af Syndere, for at I ikke skulle blive trætte og forsagte i eders 
Sjæle,

Jakob 1:8  en tvesindet Mand, som han er, ustadig på alle sine Veje.
2 Thessaloniker 2:2  at I ikke i en Hast må lade eder bringe fra Besindelse 

eller forskrække hverken ved nogen Ånd eller ved nogen Tale eller Brev, 
der skulde være fra os, som om Herrens Dag var lige for Hånden.
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