
Dålig Sinne   Skrift - Bad Mind Scriptures  

1 Moseboken 26:35 Men dessa blevo en hjärtesorg för Isak och Rebecka.
5 Moseboken 28:65 Och bland de folken skall  du icke få  någon ro eller 

någon vila för din fot; HERREN skall där giva dig ett bävande hjärta och 
förtvinande ögon och en försmäktande själ.

Rut 1:8 sade Noomi till sina båda sonhustrur:» Vänden om och gå hem igen, 
var och en till sin moder.

2 Samuelsboken 17:8 Och Husai sade ytterligare:» Du känner din fader och 
hans män, och vet att de äro hjältar och bistra såsom en björninna från 
vilken man har  tagit  ungarna ute  på marken.  Och din fader  är  ju  en 
krigsman som icke vilar med sitt folk under natten.

Ordspråksboken 21:27 De ogudaktigas offer är en styggelse; mycket mer, 
när det frambäres i skändligt uppsåt.

Ordspråksboken 29:11 Dåren släpper all sin vrede lös, men den vise stillar 
den till slut.

Hesekiel 23:17 och Babels söner kommo till henne och lågo hos henne i 
älskog och orenade henne genom sin otukt. Först sedan hon hade blivit 
orenad av dem, vände sig hennes själ ifrån dem.

Hesekiel 36:5 ja, därför säger Herren, HERREN så: Sannerligen, i brinnande 
nitälskan talar  jag mot  de övriga  folken och mot  Edom, så  långt  det 
sträcker sig, ja, mot dessa som med hela sitt hjärtas glädje och i sitt 
sinnes övermod hava tillägnat sig  mitt  land såsom besittning,  för  att 
driva ut dess inbyggare och göra det till sitt byte.

Hesekiel 38:10 Så säger Herren, HERREN: På den tiden skola planer uppstå 
i ditt hjärta, och du skall tänka ut onda anslag.

Daniel 5:20 Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och 
övermodig, då störtades han från sin konungatron, och hans ära togs 
ifrån honom.

Lukas 12:20 Men Gud sade till honom: 'Du dåre, i denna natt skall din själ 
utkrävas av dig; vem skall då få vad du har samlat i förråd?' -

Romarbrevet 1:28 Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga 
vara  på  sin  kunskap  om  Gud,  gav  Gud  dem till  pris  åt  ett  ovärdigt 
sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.

Romarbrevet 8:6,7 Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och 
frid. 7 Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är 
Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det.

Romarbrevet 11:20 Visserligen. För sin otros skull blevo de bortbrutna, och 
du får vara kvar genom din tro. Hav då inga högmodiga tankar, utan lev i 



fruktan.
2 Korinterna 11:3 Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog 

Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån 
den uppriktiga troheten mot Kristus.

Efesierbrevet  2:3  Bland  dessa  voro  förut  också  vi  allasammans,  där  vi 
vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; 
och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de 
andra.

Efesierbrevet 4:17 Jag tillsäger eder alltså och uppmanar eder allvarligt i 
Herren, att icke mer vandra såsom hedningarna i sitt sinnes fåfänglighet 
vandra,

Kolosserbrevet 1:27 Ty för dem ville Gud kungöra huru rik på härlighet den 
är  bland hedningarna,  denna hemlighet,  vilken Är»kristus  i  eder,  vårt 
härlighetshopp».

Kolosserbrevet 2:18 Låten icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som 
har sin lust i »ödmjukhet» och ängladyrkan och gör sig stor med sina 
syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne

1 Tessaloniker 5:14 Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, 
uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot 
var man.

1 Timoteus 6:5 och ständiga tvister mellan människor som äro fördärvade i 
sitt  sinne  och  hava  tappat  bort  sanningen,  människor  som mena  att 
gudsfruktan är ett medel till vinning.

Titusbrevet 1:16 De säga sig känna Gud, men med sina gärningar förneka 
de det; ty de äro vederstyggliga och ohörsamma människor, odugliga till 
allt gott verk.

Hebreerbrevet 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse 
av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i 
edra själar.

Jakobsbrevet 1:8 en människa med delad håg, en som går ostadigt fram på 
alla sina vägar.

2 Tessaloniker 2:2 att I icke-vare sig genom någon»andeingivelse» eller på 
grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss-så 
hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som 
om Herrens dag redan stode för dörren.
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