
Zlý Myse  ľ     Písma   - Bad Mind Scriptures  

1 Mojžišova  26:35A boly horkosťou ducha Izákovi aj Rebeke.
5 Mojžišova 28:65 A medzi tými národami nebudeš mať oddychu, ani tvoja 

noha nebude mať miesta, kde by si  odpočinula. A tam ti  dá Hospodin 
ľakavé srdce, umdlenosť očí a trúchlivé hynutie duše.

Rút 1:18 A Naoma riekla obom svojim nevestám: Iďte, navráťte sa každá do 
domu svojej matky. Hospodin nech učiní s vami milosrdenstvo, jako ste aj 
vy učinily so zomrelými i so mnou.

2  Samuelova  17:8  Lebo,  tak  povedal  Chúšai,  ty  znáš  svojho  otca  i  jeho 
mužov, že sú to hrdinskí mužovia a že sú roztrpčení v duši jako osirelá 
medvedica  na  poli,  a  k  tomu je  tvoj  otec  vojenný  muž,  ktorý  nebude 
nocovať s ľudom.

Príslovia 21:27 Obeť bezbožných je ohavnosťou, čím viacej, keď ju donesie v 
nešľachetnosti!

Príslovia 29:11 Blázon vypúšťa všetkého svojho ducha; ale múdry ho zdŕža 
zpät a krotí.

Ezechiel  23:17,22,28 A tak prišli  k nej synovia Babylona na ložu hriešnej 
ľúbosti  a poškvrnili  ju svojím smilstvom. A keď sa už poškvrnila nimi, 
odlúčila sa jej duša od nich. 22 Preto, Aholiba, takto hovorí Pán Hospodin: 
Hľa,  zobudím proti  tebe tvojich  milencov,  tých,  od ktorých sa odlúčila 
tvoja  duša,  a  dovediem ich na teba zo  všetkých strán, 28  Lebo takto 
hovorí Pán Hospodin: Hľa, vydám ťa do ruky tých, ktorých nenávidíš, do 
ruky tých, od ktorých sa odlúčila tvoja duša,

Ezechiel 36:5 preto takto hovorí Pán Hospodin: Ba istotne budem hovoriť v 
ohni svojej horlivosti proti ostatku národov a proti celej Idumei, ktorí si 
osvojili moju zem za državie radujúc sa celým srdcom s opovrhovaním z 
duše, aby ju zahnali v lúpež.

Ezechiel 38:10 Takto hovorí Pán Hospodin: A stane sa toho dňa, že prijdú 
veci na tvoje srdce, a vymyslíš zlú vec.

Daniel  5:20 A keď sa bolo povýšilo jeho srdce, a jeho duch sa zmocnil, aby 
robil  pyšne,  bol  sosadený s trónu svojho kráľovstva,  a odňali  mu jeho 
česť,

Lukáš 12:29 A vy nehľadajte, čo budete jesť alebo čo budete piť, ani sa 
takými starosťami neznepokojujte,

Skutky 14:2 Ale Židia, ktorí neposlúchali, vzbúrili a rozdráždili duše pohanov 
proti bratom.

Skutky 12:20 A Heródes sa veľmi hneval na Týranov a Sidoncov, ale prišli 
jednomyseľne k nemu a naklonili si Blasta, komorníka kráľovho, a prosili 
o pokoj, pretože ich kraj bol zaopatrený potravou z kráľovskej zeme.

Rimanom 1:28 A jako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej 
známosti,  tak  ich  aj  Bôh  vydal  v  neosvedčenú  myseľ  prevrátenú,  aby 
robili to, čo sa nepatrí,



Rimanom 8:6Lebo myseľ tela je smrť, ale myseľ Ducha je život a pokoj,
Rimanom  8:7 pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti  Bohu, lebo sa 

nepodriaďuje zákonu Božiemu,  lebo sa ani  nemôže podriadiť.  8.8 A tí, 
ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu;

Rimanom  11:20  Dobre.  Vylomené  sú  neverou,  a  ty  stojíš  vierou.  Nebuď 
vysokomyseľný, ale sa boj!

2 Korintským 10:5 ktorí boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje 
proti  známosti  Božej,  a  zajímame v  plen  každú  myseľ  do  poslušnosti 
Krista

2 Korintským 11:3 Ale sa bojím, aby snáď tak, ako čo had zviedol Evu svojou 
chytrosťou,  neporušily  sa  tiež  nejako  vaše  mysle  a  neodvrátily  od 
prostoty a čistoty oproti Kristovi.

Efezským  2:3 medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach 
svojho  tela  robiac  to,  čo  sa  zachcievalo  telu  a  mysliam,  a  boli  sme 
prírodou deťmi hnevu jako aj ostatní.

Efezským  4:17 To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viac 
nechodili, jako aj ostatní pohania chodia, v márnosti svojej mysle,

Kolosenským  1:21  i  vás,  ktorí  ste  boli  kedysi  odcudzení  a  nepriateľmi 
mysľou v zlých skutkoch; ale teraz vás smieril

Kolosenským  2:18 Nech vás nikto nepripraví o víťazné chcúc to docieliť 
samozvolenou pokorou a náboženstvom anjelov dávajúc sa do toho, čoho 
nevidel, súc darmo nadúvaný mysľou svojho tela

1  Tesalonickým  5:14  A  prosíme  vás,  bratia,  napomínajte  neriadnych, 
posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých a buďte zhovievaví ku 
všetkým.

2 Tesalonickým 2:2 aby ste sa nedali hneď zviklať od umu ani sa strašiť ani 
duchom ani  slovom ani  listom,  ako  nami  poslaným,  ako  čo  by  už  bol 
nastal deň Kristov.

1  Timoteovi   6:5  neprestajné  hašterenia  na  mysli  porušených  ľudí  a 
pozbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožosť je telesný zisk. Od 
takých sa vzdiaľ.

2 Timoteovi 3:8 A jako čo Jannes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak 
sa aj títo staväjú proti pravde, ľudia, zkazení na mysli, nedokázaní čo do 
viery.

Títovi 1:15 Všetko je  čisté čistým, ale poškvrneným a neverným nie je nič 
čisté, ale poškvrnená je aj ich myseľ aj ich svedomie.

Židom  12:3  Lebo  povážte  toho,  ktorý  strpel  od  hriešnikov  také  sebe 
protirečenie, aby ste umdlievajúc neustali vo svojich dušiach.

Jakubov 1:8 Muž dvojej mysle je nestály na všetkých svojich cestách.
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