
Keq Mendje Shkrimi - Bad Mind Scriptures

Zanafilla 26:35 Këto u bënë shkas për një hidhërim të thellë të Isakut dhe 
të Rebekës.

Ligji i Përtërirë 28:65 Dhe midis atyre kombeve nuk do të gjesh prehje dhe 
vend ku të pushojnë tabanët e këmbëve të tua; aty Zoti do të të japë një 
zemër të drithëruar, sy përgjërues dhe ankth në shpirt.

Ruthi 1:8 Por Naomi u tha dy nuseve të saj: "Shkoni, kthehuni çdo njëra në 
shtëpinë e nënes së saj; Zoti qoftë i mirë me ju, ashtu si ju keni qenë të 
mira me ata që kanë vdekur dhe me mua!

2 i Samuelit 17:8 Hushai shtoi: "Ti e njeh atin tënd dhe njerëzit e tij që janë 
trima dhe të egërsuar në kulm, si një arushë në fushë së cilës ia kanë 
marrë këlyshët; përveç kësaj ati yt është një luftëtar dhe nuk ka për ta 
kaluar natën me popullin.

Fjalët e urta 21:27 Flijimi i të pabesit është gjë e neveritshme, aq më tepër 
në rast se e ofron me qëllim të keq.

Fjalët  e urta 29:11 Budallai  e shfryn gjithë zemërimin e tij,  por i  urti  e 
frenon dhe e ul.

Ezekieli  23:17  Atëherë  bijtë  e  Babilonisë  erdhën  tek  ajo  në  shtratin  e 
dashurive dhe e molepsën me kurvërimet e tyre. Ajo u moleps me ta, por 
pastaj u largua prej tyre.

Ezekieli  36:5 Prandaj kështu thotë Zoti,  Zoti:  "Po, në zjarrin e xhelozisë 
sime unë flas kundër kusurit të kombeve dhe kundër tërë Edomit që e 
kanë  shtënë  në  dorë  vendim  tim  me  gjithë  gëzimin  e  zemrës  dhe 
përçmimin e shpirtit, për ta përzënë si një pre.

Ezekieli 38:10 Kështu thotë Zoti, Zoti: "Atë ditë do të ndodhë që do të të 
vijnë në mendje projekte dhe do të hartosh një plan të keq.

Danieli 5:20 Po, kur zemra e tij u ngrit dhe fryma e tij u ngurtësua deri në 
arrogancë, ai u rrëzua nga froni mbretëror dhe iu hoq lavdia e tij.

Luka 12:20 Por Perëndia i tha: "O i pamend, po atë natë shpirtin tënd do të 
ta kërkojnë dhe ato që përgatite të kujt do të jenë?".

Romakëve 1:28 Dhe meqenëse nuk e quajtën me vend të njihnin Perëndinë, 
Perëndia  i  dorëzoi  në  një  mendje  të  çoroditur,  për  të  bërë  gjëra  të 
pahijshme,

Romakëve 8:6,7 Në fakt mendja e kontrolluar nga mishi prodhon vdekje, por 
mendja  e  kontro-lluar  nga  Fryma  prodhon  jetë  dhe  paqe.  7  Në  fakt 
mendja e kontrolluar nga mishi është armiqësi kundër Perëndisë, sepse 
nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndisë dhe as nuk mundet.



Romakëve 11:20  Mirë,  ato  u  prenë  për  mosbesimin,  por  ti  qëndron  për 
shkak të besimit; mos u kreno, por druaj.

2  e  Korintasve  11:3  Por  druaj  se,  ashtu  si  gjarpëri  e  gënjeu  Evën  me 
dinakërinë  e  tij,  kështu  edhe  mendja  juaj  të  mos  prishet  duke  u 
shmangur nga thjeshtësia ndaj Krishtit.

Efesianëve 2:3 ndërmjet të cilëve edhe ne dikur jetuam në lakmitë e mishit 
tonë duke i plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes, dhe ishim prej 
natyre bij të zemërimit, ashtu si edhe të tjerët.

Efesianëve 4:17 Këtë, pra, po dëshmoj në Zotin: të mos ecni më si po ecin 
ende johebrenjtë e tjerë, në kotësinë e mendjes së tyre,

Kolosianëve 1:27 të cilëve Perëndia deshi  t'ua bëjë të njohur cilat  ishin 
pasuritë e lavdisë së këtij misteri ndër johebrenjtë, që është Krishti në 
ju, shpresë lavdie,

Kolosianëve 2:18 Askush të mos përvetësojë prej jush çmimin me pretekst 
përulësie dhe kulti të engjëjve, duke u përzier në gjëra që nuk i ka parë, i 
fryrë nga një krenari e kotë për shkak të mendjes së tij mishore,

1  Thesalonikasve  5:14  Tani,  vëllezër,  ju  bëjmë  thirrje  t'i  qortoni  të 
parregulltit, të ngushëlloni zemërlëshuarit, të ndihmoni të dobëtit dhe të 
jeni të duruar me të gjithë.

1 Timoteut 6:5 debatet e kota të njerëzve me mendje të prishur  dhe të 
shterur nga e vërteta, sepse mendojnë se perëndishmëria është burim 
fitimi; largohu prej këtyre.

Titi 1:16 Ata pohojnë se njohin Perëndinë, po me vepra e mohojnë, sepse 
janë të neveritshëm, të pabindur dhe të pazotë për çfarëdo vepre të mirë.

Hebrenjve 12:3 Kujtoni, pra, atë që duroi një kundërshtim të tillë nga ana e 
mëkatarëve kundër tij, që të mos lodheni dhe të ligështoheni në shpirtin 
tuaj.

Jakobit 1:8 sepse është një njeri me dy mendje, i paqëndrueshëm në gjithë 
rrugët e veta.

2 Thesalonikasve 2:2 të mos lejoni që menjëherë t'ju prishet mendja ose të 
trazoheni  as  prej  fryme,  as  prej  fjale,  as  prej  ndonjë  letre  gjoja  të 
shkruar prej nesh, thua se ja, erdhi dita e Krishtit.
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