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I Mojzesova 26:35 obe sta pa žalili srce Izaku in Rebeki.
V Mojzesova 28:65 In med temi narodi ti ne bode pokoja, in počivališča ne 

bo stopalu tvoje noge; in Gospod ti da trepetajoče srce, medle oči in 
onemoglo dušo.

Knjiga Rutina 1:18 Ko torej vidi, da se je trdno namenila iti z njo, neha jo 
odvračati.

II Samuelova 17:8 Še reče Husaj: Poznaš očeta svojega in ljudi njegove, da 
so junaki in srdite narave kakor medvedka na polju,  ko so ji  mladiče 
vzeli; oče tvoj je tudi vojščak in ne bo nočeval pri ljudstvu.

Pregovori 21:27 Brezbožnih daritev je gnusoba; kolikanj bolj, ko jo s hudim 
namenom daruje!

Pregovori 29:11 Ves svoj gnev izliva bedak, modri pa ga zadržuje in miri.
Ezekiel  23:17,22,28 In  Babilonci  so  prišli  k  njej  uživat  ljubezen in  so  jo 

oskrunili s svojo nečistostjo; in ko je bila ognušena z njimi, se je odvrnila 
duša njena od njih. 22 Zatorej, Oholiba, tako pravi Gospod Jehova: Glej, 
jaz obudim zoper tebe ljubovnike tvoje, od katerih se je odvrnila duša 
tvoja, in pripeljem jih nadte od vseh strani: 28 Kajti tako pravi Gospod 
Jehova: Glej, jaz te izdam v roko tistih, ki jih sovražiš, v pest njim, od 
katerih se je odvrnila duša tvoja;

Ezekiel  36:5  zatorej  pravi  tako  Gospod  Jehova:  Resnično,  v  ognju 
gorečnosti svoje sem govoril zoper ostanek tistih narodov in zoper ves 
Edom, ki so določili deželo mojo sebi v posest z vso radostjo svojega 
srca in z vsem zaničevanjem duše, da bi jo izpraznili in oplenili.

Ezekiel 38:10 da jim ne bo treba hoditi po drva na polje, ne jih po gozdih 
sekati, zakaj z orožjem bodo netili ogenj. In ropali bodo nje, katerim so 
bili v rop, in plenili bodo svoje plenitelje, govori Gospod Jehova.

Daniel  5:20 Toda ko se je prevzelo srce njegovo in se je zakrknil duh njegov 
in je postal prezaupen, je bil pahnjen s kraljevskega prestola in njegovo 
veličastvo mu je bilo vzeto.

Luke  12:29  Tudi  vi  ne  iščite,  kaj  boste  jedli  ali  kaj  boste  pili,  in  ne 
vznemirjajte se s takimi skrbmi,

Dejanja 12:20 Bil je pa jezen na Tirce in Sidonce; a oni ene misli pridejo k 
njemu in, pregovorivši zase Blasta, komornika kraljevega, prosijo miru, 
zato ker je njih dežela dobivala živež iz kraljevine.

Dejanja 14:2 Tisti Judje pa, ki niso verovali, naščujejo in nahujskajo duše 
poganov zoper brate.

Rimljanom 1:28 In kakor niso marali Boga imeti v spoznanju, tako jih je Bog 
izročil popačeni pameti, da so delali, kar ni spodobno,



Rimljanom 8:6,7  Kajti  meseno mišljenje  je  smrt,  a  duhovno mišljenje  je 
življenje in mir; 7 zato ker je meseno mišljenje sovraštvo do Boga, ker se 
Božji postavi ne pokorava, saj se tudi ne more.

Rimljanom 11:20  Dobro,  zavoljo  nevere  so  bile  odlomljene,  ti  pa  z  vero 
stojiš. Ne prevzetuj, ampak boj se!

II Korinčanom 10:5 ko razdevamo sovražne naklepe in vsako visokost, ki se 
vzdiguje  zoper  spoznanje  Božje,  in  vodimo  vsako  misel  v  sužnost 
pokorščine do Kristusa

II Korinčanom 11:3 Bojim se pa, da se ne bi, kakor je kača Evo ukanila z 
zvijačo  svojo,  nekako  tudi  pokvarile  misli  vaše  in  se  odvrnile  od 
preprostosti in čistosti, ki je v srcu do Kristusa.

Efežanom 2:3 med katerimi  smo tudi  mi vsi  nekdaj živeli  v  poželjivostih 
mesa svojega ter delali želje mesa in misli, in bili smo po naravi otroci 
jeze Božje, kakor tudi drugi.

Efežanom 4:17 To torej pravim in pričam v Gospodu, da ne živite več tako, 
kakor žive tudi pogani v ničemurnosti srca svojega,

Kološanom 1:21 Tudi vas, ki ste bili nekdaj odtujeni in sovražni v mišljenju 
pri svojih delih hudobnih, – zdaj pa vas je spravil 

Kološanom 2:18 Nihče naj vas ne pripravi ob zmagovalcev plačilo s tem, da 
svoji  volji  ugaja v  ponižnosti  in  češčenju  angelov,  ko se peča s  tem, 
česar ni videl, ker ga za nič napihuje mišljenje mesa njegovega,

I  Tesaloničanom  5:14  Opominjamo  pa  vas,  bratje,  svarite  neredne, 
prigovarjajte  malodušnim,  podpirajte  slabotne,  potrpežljivi  bodite  z 
vsemi.

II Tesaloničanom 2:2 da se ne daste hitro premakniti od zdravega uma in se 
ne ustrašite ne po duhu, ne po besedi, ne po listu, kakor da je od nas, da 
je že nastopil dan Gospodov.

I  Timoteju  6:5  neprestano besedičenje ljudi,  popačenih na umu in brez 
resnice, ki mislijo, da je pobožnost dobiček.

II Timoteju 3:8 Enako pa, kakor sta se Janez in Jambrez upirala Mojzesu, 
tako se tudi  ti  upirajo resnici,  ljudje popačeni  na umu,  malopridni  za 
vero.

Titu  1:15  Vse  je  čisto  čistim;  oskrunjenim pa  in  nevernim ni  nič  čisto, 
temveč oskrunjena sta njih um in njih vest.

Hebrejcem 12:3  Pomislite  vendar  nanj,  ki  je  prestal  od  grešnikov  toliko 
nasprotovanja proti sebi, da ne omagate, pešajoč v dušah svojih.

List Jakobov 1:8 mož dvojnih misli, nestanoviten na vseh potih svojih!
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