
Pismo - Mind Evil

1 Mojzeszowa 26:35 Które się bardzo naprzykrzały Izaakowi i Rebece.
5 Mojzeszowa 28:65 A między onymi narodami nie wytchniesz sobie, ani 

będzie miała odpoczynku stopa nogi  twojej,  dać też Pan tamże serce 
lękliwe, i oczy zemdlone, i myśl sfrasowaną.

Rut 1:8 Zatem rzekła Noemi do dwóch synowych swych: Idźcież, wróćcie 
się każda do domu matki twojej; niechaj uczyni Pan z wami miłosierdzie, 
jakoście uczyniły z umarłymi synami moimi i ze mną.

2 Samuela 17:8 Nadto rzekł Chusaj: Świadomyś ojca twego i mężów jego, iż 
są mężni, i serca zajuszonego, jako niedźwiedzica osierociała w polu; do 
tego ojciec twój jest mąż waleczny, i nie będzie nocował z ludem.

Przypowiesci  21:27  Ofiara  niepobożnych  jest  obrzydliwością,  a  dopieroż 
gdyby ją w grzechu ofiarował.

Przypowiesci 29:11 Wszystkiego ducha swego wywiera głupi, ale mądry na 
dalszy czas go zawściąga.

Ezechiela  23:17  Tedy  weszli  do  niej  synowie  Babilońscy  do  komory 
nierządu, i zmazali ją wszeteczeństwem swojem; a gdy się splugawiła z 
nimi, odstąpiła dusza jej od nich.

Ezechiela  36:5  Dlatego,  tak  mówi  panujący  Pan,  zaprawdę  w  ogniu 
zapalczywości  mojej  mówić  będę  przeciw  ostatkom  tych  narodów,  i 
przeciwko  wszystkiej  ziemi  Edomskiej,  którzy  sobie  przywłaszczyli 
ziemię moję za dziedzictwo z weselem całego serca, i z ochotnem pust 
oszeniem, aby siedlisko wygnanych jego było na rozszarpanie,

Ezechiela 38:10 Tak mówi panujący Pan: Dnia onego wstąpią dziwne rzeczy 
na serce twoje, a będziesz złe zamysły myślał,

Daniela 5:20 Ale gdy się wyniosło serce jego, a duch jego zmocnił się w 
pysze, złożony jest z stolicy królestwa swego, a sława odjęta była od 
niego;

Lukasza 12:20 Ale mu rzekł Bóg: O głupi, tej nocy upomnę się duszy twojej 
od ciebie, a to, coś nagotował, czyjeż będzie?

Rzymian 1:28 A jako się im nie upodobało mieć w znajomości Boga, tak też 
Bóg je podał w umysł opaczny, aby czynili, co nie przystoi;

Rzymian 8:6,7 Gdyż zmysł ciała jest śmierć; ale zmysł ducha jest żywot i 
pokój,7 Przeto iż zmysł ciała jest nieprzyjacielem Bogu; bo się zakonowi 
Bożemu nie poddaje, gdyż też i nie może.

Rzymian 11:20 Dobrze; dla niedowiarstwa odłamane są, ale ty wiarą stoisz; 
nie bądźże hardej myśli, ale się bój.

2 Koryntian 11:3 Lecz boję się, by snać jako wąż oszukał Ewę chytrością 
swoją, tak też skażone myśli wasze nie odpadły od prostoty onej, która 



jest w Chrystusie.
Efezjan  2:3  Między  którymi  i  my  wszyscy  obcowaliśmy  niekiedy  w 

pożądliwościach  ciała  naszego,  czyniąc  to,  co  się  podobało  ciału  i 
myślom, i byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu, jako i drudzy.

Efezjan  4:17  To  tedy  mówię  i  oświadczam  się  przez  Pana,  abyście  już 
więcej nie postępowali, jako insi poganie postępują, w próżności umysłu 
swego;

Kolosan  1:27  Którym  chciał  Bóg  oznajmić,  jakie  jest  bogactwo  tej 
tajemnicy  chwalebnej  między  poganami,  która  jest  Chrystus  między 
wami, nadzieja ona chwały;

Kolosan 2:18 Niechaj was nikt wygranego zakładu nie osądza, który się 
dobrowolnie w pokorę i  w służbę Aniołów, których nie widział, wdaje, 
próżno się nadymając z umysłu ciała swego.

1 Tesaloniczan 5:14 A prosimy was, bracia! napominajcie tych, którzy nie 
stoją  w  rzędzie,  cieszcie  bojaźliwych,  znaszajcie  słabych, 
nieskwapliwymi bądźcie przeciwko wszystkim;

1 Tymoteusza 6:5 Przewrotne ćwiczenia ludzi umysłu skażonego i którzy 
pozbawieni  są  prawdy,  którzy  rozumieją,  że  pobożność  jest  zyskiem 
cielesnym; odstąpże od takich.

Tytusa  1:16  Udawają,  że  Boga  znają;  ale  uczynkami  swemi  tego  się 
zapierają, będąc obrzydłymi i nieposłusznymi, a do wszelkiego dobrego 
uczynku niesposobnymi.

Hebrajczyków  12:3  Przetoż  uważajcie,  jaki  jest  ten,  który  podejmował 
takowe  od  grzeszników  przeciwko  sobie  sprzeciwianie,  abyście 
osłabiwszy w umysłach waszych, nie ustawali.

Jakuba  1:8  Mąż  umysłu  dwoistego  jest  niestateczny  we  wszystkich 
drogach swoich.

2 Tesaloniczan 2:2 Abyście się nie zaraz dali zrażać z zmysłu waszego, ani 
sobą trwożyć, lub przez ducha lub przez mowę, lub przez list, jakoby od 
nas pisany, jakoby nadchodził dzień Chrystusowy.
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