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Γένεση  26:35  κι  αυτές  ήσαν  πικρία  ψυχής  στον  Ισαάκ  και  στη 
Ρεβέκκα.

Δευτερονόμιο  28:65  Αλλά,  και  ανάμεσα  στα  έθνη  αυτά,  δεν  θα 
βρεις ανάπαυση ούτε θα έχει στάση το πέλμα τού ποδιού σου· 
αλλ' ο Κύριος θα σου δώσει εκεί καρδιά που τρέμει, και μάτια 
που μαραίνονται και ψυχή που λιώνει.

Ρουθ  1:18  Και βλέποντας η Ναομί ότι αυτή επέμενε να πάει μαζί 
της, σταμάτησε να της μιλάει.

2 Σαμουήλ 17:8 Και ο Χουσαϊ είπε: Εσύ ξέρεις τον πατέρα σου και 
τους  άνδρες  του,  ότι  είναι  δυνατοί,  και  καταπικραμένοι  στην 
ψυχή,  σαν  μια  αρκούδα  που  στερήθηκε  τα  παιδιά  της  στην 
πεδιάδα· και ο πατέρας σου είναι άνδρας πολεμιστής, και δεν θα 
μείνει τη νύχτα με τον λαό·

Παροιμίες  21:27  Η  θυσία  των  ασεβών  είναι  βδέλυγμα·  πολύ 
περισσότερο όταν τη φέρνουν μπροστά με πονηρία.

Παροιμίες  29:11  Ο  άφρονας  εκθέτει  όλη  του  την  ψυχή·  ενώ  ο 
σοφός την αναχαιτίζει προς τα πίσω.

Ιεζεκιήλ 23:17,22,28 Και ήρθαν σ' αυτήν οι Βαβυλώνιοι, στην κοίτη 
τού έρωτα, και τη μόλυναν με την πορνεία τους, και μολύνθηκε 
μαζί τους, και η ψυχή της αποξενώθηκε απ' αυτούς. 22 Γι' αυτό, 
Οολιβά, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, εγώ θα σηκώσω τούς 
εραστές σου εναντίον σου,  από τους οποίους αποξενώθηκε η 
ψυχή  σου,  και  θα  τους  φέρω εναντίον  σου  από  παντού·  28 
Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, θα σε παραδώσω στο 
χέρι  εκείνων που μισείς,  στο  χέρι  εκείνων από τους οποίους 
αποξενώθηκε η ψυχή σου.

Ιεζεκιήλ  36:5  γι'  αυτό,  έτσι  λέει  ο  Κύριος  ο  Θεός:  Μίλησα 
οπωσδήποτε  μέσα  στη  φωτιά  τού  ζήλου  μου  ενάντια  στο 
υπόλοιπο των εθνών, και ενάντια σε κάθε έναν στον Εδώμ, που 
έκαναν  τη  γη  μου  κληρονομιά  στον  εαυτό  τους  με  χαρά 
ολόκληρης της καρδιάς τους, και σε περιφρόνηση ψυχής, για να 
την εκθέσουν σε λάφυρο.

Ιεζεκιήλ  38:10  Έτσι  λέει  ο  Κύριος  ο  Θεός:  Και  κατά  την  ημέρα 
εκείνη θα ανέβουν πράγματα στην καρδιά σου, και θα σκεφθείς 



πονηρές βουλές·
Δανιήλ  5:20  όταν, όμως, η καρδιά του υψώθηκε, και ο νους του 

σκληρύνθηκε μέσα στην υπερηφάνεια, τον κατέβασαν από τον 
βασιλικό του θρόνο, και η δόξα του αφαιρέθηκε απ' αυτόν·

Λουκάς 12:29 Κι εσείς μη ζητάτε τι να φάτε ή τι να πιείτε·  και μη 
είστε μετέωροι.

Πράξεις  12:20  Ο δε Ηρώδης ήταν υπερβολικά οργισμένος ενάντια 
στους  Τυρίους  και  τους  Σιδωνίους·  εκείνοι,  όμως,  ήρθαν  σ' 
αυτόν με μια γνώμη, και αφού έπεισαν τον Βλάστο, που ήταν 
υπεύθυνος  για  το  θησαυροφυλάκιο  του  βασιλιά,  ζητούσαν 
ειρήνη·  επειδή,  ο  τόπος  τους  τρεφόταν  από  τη  χώρα  τού 
βασιλιά.

Πράξεις  14:2  Όσοι Ιουδαίοι, μάλιστα, δεν πείθονταν, παρόξυναν, 
και διέστρεψαν τις ψυχές των εθνικών ενάντια στους αδελφούς.

Ρωμαίους  1:28  Και καθώς αποδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση 
του Θεού,  ο  Θεός τούς παρέδωσε σε αδόκιμον νου,  ώστε να 
κάνουν εκείνα που δεν πρέπει·

Ρωμαίους  8:6,7  Για τον λόγο ότι,  το  φρόνημα της  σάρκας είναι 
θάνατος·  ενώ,  το φρόνημα του Πνεύματος,  ζωή και  ειρήνη.  7 
Επειδή, το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα στον Θεό·  για τον 
λόγο  ότι,  στον  νόμο  τού  Θεού  δεν  υποτάσσεται,  αλλά  ούτε 
μπορεί.

Ρωμαίους  11:20  Καλώς·  εξαιτίας  τής  απιστίας  αποκόπηκαν,  εσύ 
όμως στέκεσαι εξαιτίας τής πίστης. Μη υψηλοφρονείς, αλλά να 
φοβάσαι·

2 Κορινθίους 10:5 δεδομένου ότι, καθαιρούμε λογισμούς, και κάθε 
ύψωμα, που αλαζονικά υψώνεται ενάντια στη γνώση τού Θεού, 
και αιχμαλωτίζουμε κάθε νόημα στην υπακοή τού Χριστού·

2  Κορινθίους  11:3  Φοβάμαι,  όμως,  μήπως, όπως το φίδι  με την 
πανουργία του εξαπάτησε την Εύα, διαφθαρεί έτσι ο νους σας, 
ξεπέφτοντας από την απλότητα που υπάρχει στον Χριστό.

Εφεσίους  2:3  ανάμεσα  στους  οποίους  και  όλοι  εμείς 
συναναστραφήκαμε  κάποτε,  σύμφωνα  με  τις  επιθυμίες  τής 
σάρκας  μας,  κάνοντας  τα  θελήματα  της  σάρκας  και  των 
συλλογισμών· και ήμαστε από τη φύση μας τέκνα οργής, όπως 
και οι υπόλοιποι.

Εφεσίους 4:17 Αυτό, λοιπόν, σας λέω και διακηρύττω δημόσια εν 
Κυρίω,  να  μη  περπατάτε  πλέον,  όπως  περπατούν  και  τα 



υπόλοιπα έθνη, μέσα στη ματαιότητα του νου τους,
Κολοσσαείς  1:21 Κι εσάς, που ήσασταν κάποτε απαλλοτριωμένοι, 

και εχθροί στη διάνοια με τα πονηρά έργα·
Κολοσσαείς  2:18  Κανένας  ας  μη  σας  στερήσει  το  βραβείο,  με 

προσποίηση ταπεινοφροσύνης, και με θρησκεία των αγγέλων, 
ασχολούμενος με πράγματα που δεν είδε, φουσκώνοντας μάταια 
από τον νου τής σάρκας του,

1  Θεσσαλονικείς  5:14  Σας  παρακαλούμε,  μάλιστα,  αδελφοί, 
νουθετείτε  τούς  ατάκτους,  παρηγορείτε  τούς  ολιγόψυχους, 
στηρίζετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς όλους.

2 Θεσσαλονικείς 2:2 είθε να είναι σε σας χάρη και ειρήνη από τον 
Πατέρα μας Θεό, και τον Κύριο Ιησού Χριστό.

1 Τιμόθεο 6:5 μάταιες συζητήσεις ανθρώπων με διεφθαρμένον τον 
νου, και οι οποίοι έχουν αποστερηθεί την αλήθεια, νομίζουν δε 
την ευσέβεια ότι είναι μέσον για πλουτισμό. Από τέτοιου είδους 
ανθρώπους να απομακρύνεσαι.

2  Τιμόθεο  3:8  Με  τον  ίδιο  τρόπο  που  ο  Ιαννής  και  ο  Ιαμβρής 
αντιστάθηκαν  στον  Μωυσή,  έτσι  κι  αυτοί  αντιστέκονται  στην 
αλήθεια,  άνθρωποι  διεφθαρμένοι  στον  νου,  αδόκιμοι  στην 
πίστη.

Τίτο  1:15  Στους  μεν  καθαρούς  όλα  είναι  καθαρά·  στους 
μολυσμένους, όμως, και απίστους τίποτε δεν είναι καθαρό, αλλά 
και ο νους τους και η συνείδηση είναι μολυσμένα.

Εβραίους  12:3  Γι'  αυτό,  συλλογιστείτε  αυτόν  που  υπέμεινε  μια 
τέτοια αντιλογία στον εαυτό του από τους αμαρτωλούς, για να 
μη αποκάμετε, αποθαρρύοντας τις ψυχές σας.

Ιακώβου 1:8 Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε όλους τούς 
δρόμους του.
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