
Írás - Mind Bad

1 Mózes 26:35  És ők valának Izsáknak és Rebekának lelke keserűsége.
5 Mózes 28:65  De e nemzetek között sem pihensz meg, és nem lesz a 

te talpadnak nyugodalma; mert rettegő szívet, epedő szemeket és 
sóvárgó lelket ád ott néked az Úr.

Ruth  1:8   És  monda  Naómi  az  ő  két  menyének:  Menjetek,  térjetek 
vissza, kiki az ő anyjának házához. Cselekedjék az Úr irgalmasságot 
veletek, a miképen ti cselekedtetek a megholtakkal és én velem!

2 Sámuel 17:8  És monda Khúsai: Tudod magad, hogy a te atyád és az ő 
emberei  igen  erős  vitézek  és  igen  elkeseredett  szívűek,  mint  a 
kölykeitől+megfosztott medve a mezőn. Annakfelette a te atyád igen 
hadakozó ember, ki nem alszik a néppel együtt.

Példabeszédek 21:27  Az istentelenek áldozatja útálatos; kivált mikor 
gonosz tettért viszi.

Példabeszédek 29:11  Az ő egész indulatját előmutatja a bolond; de a 
bölcs végre megcsendesíti azt.

Ezékiel 23:17  És eljövének ő hozzá Bábel fiai a szerelem ágyasházába, 
s  megfertézteték  őt  paráznaságukkal,  úgyhogy  tisztátalan  lett 
miattok; s ekkor lelke eltávozék tőlök.

Ezékiel 36:5  Azért  ezt  mondja az  Úr Isten:  Bizony,  féltő szerelmem 
tüzében beszéltem a pogányok maradékai és egész Edom ellen, kik 
magoknak  vették  az  én  földemet  örökségül  teljes  szívöknek 
örömével  és  lelkök  megvetésével,  hogy  azt  néptelenül 
zsákmányokká tegyék;

Ezékiel 38:10  Így szól az Úr Isten: És lészen abban az időben, hogy 
tanácsok támadnak szívedben, és gondolsz gondolatot.

Dániel 5:20   De  mikor  a  szíve  felfuvalkodott,  és  a  lelke 
megkeményedett  megátalkodottan:  levetteték  az  ő  birodalmának 
királyi székéből, és dicsőségét elvevék tőle;

Lukács 12:20  Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te 
lelkedet te tőled; a miket pedig készítettél, kiéi lesznek?

Rómaiakhoz 1:28  És a miképen nem méltatták az Istent arra,  hogy 
ismeretökben  megtartsák,  azonképen  oda  adták  őket  az  Isten 
méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek;

Rómaiakhoz 8:6,7  Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata 
pedig élet és békesség. 7  Mert a test gondolata ellenségeskedés 
Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, 
mert nem is teheti.

Rómaiakhoz 11:20  Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit 
által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;



2  Korintusi 11:3   Félek  azonban,  hogy  a  miként  a  kígyó  a  maga 
álnokságával  megcsalta  Évát,  akként  a  ti  gondolataitok  is 
megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől.

Efézusiakhoz 2:3  A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a 
mi  testünk  kívánságaiban,  cselekedvén  a  testnek  és  a 
gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, 
mint egyebek is:

Efézusiakhoz 4:17  Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az 
Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak 
az ő elméjöknek hiábavalóságában,

Kolosséiakhoz 1:27  A kikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy 
milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, 
az tudniillik,  hogy a Krisztus ti  köztetek van,  a dicsőségnek ama 
reménysége:

Kolosséiakhoz 2:18   Senki  tőletek  a  pálmát  el  ne  vegye,  kedvét 
találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket 
nem  látott,  olyakat  tudakozván,  ok  nélkül  felfuvalkodván  az  ő 
testének értelmével.

1  Tesszalonika 5:14  Kérünk  továbbá  titeket,  atyámfiai,  intsétek  a 
rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az 
erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.

1  Timóteushoz 6:5  Megbomlott  elméjű  és  az  igazságtól  megfosztott 
embereknek  hiábavaló  torzsalkodásai  a  kik  az  istenfélelmet 
nyerekedésnek tekintik. Azoktól, akik ilyenek, eltávozzál.

Titushoz 1:16   Vallják,  hogy  Istent  ismerik,  de  cselekedeteikkel 
tagadják,  mivelhogy  útálatosak  és  hitetlenek  és  minden  jó 
cselekedetre méltatlanok.

Zsidókhoz 12:3  Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást 
szenvedett el a bűnösöktől,  hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben 
elalélván.

Jakab 1:8  A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.
2  Tesszalonika 2:2   Hogy  ne  tántoríttassatok  el  egyhamar  a  ti 

értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd 
által,  se  nékünk  tulajdonított  levél  által,  mintha  itt  volna  már  a 
Krisztusnak ama napja.
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