
Macedonian -   Л  оша   Ум   Писмата   - Bad Mind Scriptures  

Битие 26:35 Тие станаа извор на огорчение за Исак и Ревека.
Второзаконие  28:65  Но нема да имаш мир меѓу тие народи; ниту твоите 

стапала ќе имаат почивалиште, туку таму Господ ќе ти даде возбудено 
срце, пропаднати очи, изнемоштена душа.

Рут  1:18  Гледајќи  дека  цврсто  наумила  да  оди  со  неа,  прекрати  да  ја 
одвраќа.

2  Самуил  17:8  И Хусај продолжи: „Ти знаеш дека твојот татко и неговите 
луѓе се јунаци и дека се лути како мечка на која и ги одзеле нејзините 
мечиња. Твојот татко е воин, тој нема да дозволи народот да почива во 
ноќта.

Пословици  21:27  Омразена  е  жртвата  на  нечесните,  особено  кога  се 
принесува со лукавство.

Пословици  29:11  Безумникот  го  излева  сиот  свој  гнев,  а  мудриот  го 
воздржува.

Езекиел 23:17,22,28 Вавилонските синови дотрчуваа при неа на љубовната 
постела, за да ја онечистат со блуд. А кога ќе се извалкаше со нив, и се 
згадуваа. 22 Затоа Оливо Господ Бог зборува вака: ‘Ете, ќе ги подигнам 
против тебе твоите љубовници, кои и се згадија на твојата душа, и ќе ги 
доведам отсекаде против тебе: 28 Зашто, Господ Бог зборува вака: ‘Еве 
ме! Ќе те предадам во рацете на оние кои што ти ги замрази, кои и се 
згадија на твојата душа.

Езекиел  36:5  и така, Господ Бог зборува вака: „Навистина ви зборував за 
огнот на Мојата ревност против другите народи, против сиот Едом, кој 
што со радост во срцето и со омраза во душата ја присвои за себе во 
сопственост Мојата земја, за да ја ограбат.”‘

Езекиел 38:10 Господ Бог зборува вака: „Во тој ден мислите ќе ти се ројат 
во срцето и ќе сковаш лош наум.”

Даниел 5:20 Но кога срцето му се издигна и духот се ожесточи до дрскост, 
тогаш  беше  оборен  од  својот  царски  престол  и  славата  му  беше 
одземена.

Лука  12:29  И  така,  не  барајте  што  ќе  јадете  и  што  ќе  пиете;  и  не  се 
вознемирувајте со грижи!

Дела  12:20  И  беше  гневен  на  Тирците  и  Сидонците,  но  тие  дојдоа 
еднодушно  при  него,  и  откако  го  придобија  царевиот  собар  Власта, 
замолија  за  мир,  зашто  нивната  земја  внесуваше  храна  од  царската 
земја.

Дела  14:2  Но  Јудејците,  кои  не  ги  послушаа,  ги  побунија  и  ги  огорчија 
душите на многубошците против браќата.

Римјаните 1:28 И бидејќи не се обидоа да Го имаат Бога во нивните мисли, 
Бог ги предаде на нивниот изопачен ум, за да прават што не прилега:



Римјаните  8:6  Бидејќи мудрувањето на телото, е смрт; а мудрувањето на 
Духот: живот и мир;

Римјаните 8:7 зашто мудрувањето на телото е непријателство против Бога, 
бидејќи не му се покорува на Божјиот Закон, ниту пак може.

Римјаните  11:20  Добро! Поради неверието се откршија, а ти стоиш преку 
верата.

2 Коринтјани 10:5 па ги рушиме мудрувањата; и секое превознесување што 
се крева против познавањето на Бога; и ја поробуваме секоја мисла за 
послушност на Христа;

2 Коринтјани 11:3 Но се плашам, како што змијата ја измами Ева со своето 
лукавство, така и вашите мисли да не се одвратат од простодушноста и 
од чистата верност во Христа.

Ефесјани  2:3  Меѓу  овие,  и  ние  живеевме  некогаш  во  своите  телесни 
страсти, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите и бевме по 
природа чеда на гневот како и сите други.

Ефесјани  4:17  Ова го велам и сведочам во Господа, да не живеете веќе 
како што одат народите во суетата на својот ум,

Колосјани 1:21 И вас, кои бевте некогаш отуѓени и непријатели, во своето 
мислење и во лошите дела,

Колосјани 2:18 Никој да не ве лишува од наградата, сакајќи да го постигне 
тоа со понизност и служба на ангелите, впуштајќи се во она, што не го 
видел, дуејќи се напразно со својот телесен ум,

1  Солунјани  5:14  Ве  молиме  уште,  браќа,  поучувајте  ги  неуредните, 
охрабрувајте ги малодушните, помагајте им на слабите, бидете трпеливи 
со сите.

2 Солунјани 2:2 не дозволувајте брзо да се поколебате во разумноста, ниту 
да се исплашите ни од дух, ни од слово, ни од послание, како да е од 
нас испратено, како веќе да настапил Господовиот Ден!

1  Тимотеј  6:5  празни препирки меѓу луѓето со изопачен ум и лишени од 
вистината, кои мислат дека побожноста е средство за печалба.

2 Тимотеј 3:8 И како што Јаниј и Јамвриј му се спротивија на Мојсеј, така и 
овие  и  се  противат  на  вистината,  луѓе  со  изопачен  ум,  отфрлени  во 
обѕир на верата

Тит 1:15 За чистите сè е чисто; а за оние кои се нечисти и кои не веруваат, 
ништо не е чисто, туку им се онечистени и разумот и совеста.

Евреите 12:3 Имено, размислете за Него, Кој претрпе од грешниците такви 
противења против себеси,  за да не се истоштите и за да не станете 
малодушни.

Јаков 1:8 Човекот со разделена душа е непостојан во сите свои патишта.
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