
Huono Mieli Raamattu - Bad Mind Scriptures

1 Mooses 26:35 Näistä tuli Iisakille ja Rebekalle katkera suru.
5 Mooses 28:65 Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi 

löydä  lepopaikkaa.  Herra  antaa  sinulle  siellä  vapisevan  sydämen, 
rauenneet silmät ja nääntyvän sielun.

Ruut 1:8 sanoi Noomi molemmille miniöillensä: "Menkää, palatkaa kumpikin 
äitinne  kotiin.  Herra  tehköön  teille  laupeuden,  niinkuin  te  olette 
vainajille ja minulle tehneet.

2  Samuel  17:8  Ja  Huusai  sanoi  vielä:  "Sinä  tiedät,  että  isäsi  ja  hänen 
miehensä  ovat  urhoja  ja  julmistuneita  niinkuin  karhu  kedolla,  jolta 
poikaset on riistetty;  myöskin on isäsi sotilas, joka väkineen ei lepää 
yöllä.

Sananlaskut 21:27 Jumalattomien uhri  on kauhistus;  saati  sitten,  jos se 
tuodaan ilkityön edestä!

Sananlaskut 29:11 Tyhmä purkaa kaiken sisunsa, mutta viisas sen viimein 
tyynnyttää.

Hesekiel  23:17 Niin  Baabelin  pojat tulivat  ja makasivat  hänen kanssaan 
hekumassa ja saastuttivat  hänet haureudellaan,  niin  että hän saastui 
heistä. Sitten hänen sielunsa vieraantui heistä.

Hesekiel  36:5  Sentähden  sanoo  Herra,  Herra  näin:  Totisesti,  kiivauteni 
tulessa  minä  puhun  muita  kansoja  vastaan  ja  koko  Edomia  vastaan, 
jotka  ovat  kaikesta  sydämestään  iloiten  ja  sielu  täynnä  ylenkatsetta 
ottaneet  omakseen  minun  maani  karkoittaaksensa  siitä  ihmiset  ja 
ryöstääksensä sen.

Hesekiel 38:10 Näin sanoo Herra, Herra: Mutta sinä päivänä tulee mieleesi 
jotakin, ja sinä mietit pahan juonen

Daniel  5:20 Mutta  kun hänen sydämensä paisui  ja  hänen henkensä kävi 
korskeaksi  ja  ylpeäksi,  syöstiin  hänet  kuninkaalliselta 
valtaistuimeltansa, ja hänen kunniansa otettiin häneltä pois.

Luukas 12:20 Mutta Jumala sanoi hänelle: ‘Sinä mieletön, tänä yönä sinun 
sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet 
hankkinut?'

Roomalaisille  1:28  Ja  niinkuin  heille  ei  kelvannut  pitää  kiinni  Jumalan 
tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä 
valtaan, tekemään sopimattomia.

Roomalaisille  8:6,7  Sillä  lihan mieli  on  kuolema,  mutta  hengen mieli  on 
elämä ja  rauha;  7  sentähden  että  lihan  mieli  on  vihollisuus  Jumalaa 



vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.
Roomalaisille  11:20  Oikein;  epäuskonsa  tähden  ne  taitettiin  pois,  mutta 

sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää.
2  Korinttolais  11:3  Mutta  minä  pelkään,  että  niinkuin  käärme 

kavaluudellaan petti  Eevan,  niin  teidän mielenne ehkä turmeltuu pois 
vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.

Efesolaisille 2:3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme 
himoissa,  noudattaen  lihan  ja  ajatusten  mielitekoja,  ja  olimme 
luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;

Efesolaisille  4:17 Sen minä siis  sanon ja  varoitan Herrassa:  älkää enää 
vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa,

Kolossal 1:27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain 
keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden 
toivo.

Kolossal  2:18  Älköön  teiltä  riistäkö  voittopalkintoanne  kukaan,  joka  on 
mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään 
ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama

1  Tessalonikal  5:14  Me  kehoitamme  teitä,  veljet:  nuhdelkaa  kurittomia, 
rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämieliset kaikkia 
kohtaan.

1  Timoteus  6:5  alituisia  kinastuksia  niiden  ihmisten  kesken,  jotka  ovat 
turmeltuneet  mieleltään  ja  totuuden  menettäneet  ja  jotka  pitävät 
jumalisuutta keinona voiton saamiseen.

Tiitus  1:16  He  väittävät  tuntevansa  Jumalan,  mutta  teoillaan  he  hänet 
kieltävät,  sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin 
tekoihin kelvottomia.

Hebrealais 12:3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista 
vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.

Jaakob 1:8 kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään.
2  Tessalonikal  2:2  ettette  anna  minkään  hengen  ettekä  sanan  ettekä 

minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti  järkyttää itseänne, 
niin  että  menetätte  mielenne  maltin,  ettekä  anna  niiden  itseänne 
peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
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