
злий     думка   Писання - Bad Mind   Scriptures  

Буття 26:35 І вони стали гіркотою духа для Ісака й Ревеки.
Повторення 28:65 І поміж цими народами не будеш ти спокійний, і не 

буде місця спочинку для стопи твоїх ніг.  І  Господь дасть тобі  там 
серце тремтяче, і ослаблення очей, і омлівання душі.

Рут 1:8 І сказала Ноомі до двох своїх невісток: Ідіть, верніться кожна до 
дому своєї матері.  І  нехай Господь зробить із вами милість, як ви 
зробили з померлими та зо мною.

2 Самуїлова 17:8 І сказав Хушай: Ти знаєш батька свого та людей його, 
що вони лицарі,  та  розлючені  вони,  як  медведиця,  позбавлена на 
полі дітей. А батько твій вояк, і не буде ночувати з народом.

Приповісти  21:27  Жертва  безбожних  огида,  а  надто  тоді,  як  за  діло 
безчесне приноситься.

Приповісти 29:11 Глупак увесь свій гнів увиявляє, а мудрий назад його 
стримує.

Єзекіїль  23:17  І  прийшли до  неї  сини Вавилону на  ложе любовне,  і 
занечистили  її  своєю  розпустою,  і  вона  занечистилася  ними,  і 
відвернулася душа її від них...

Єзекіїль 36:5 Так говорить Господь Бог: Поправді кажу, що огнем Своєї 
ревности говорив Я на решту тих народів та на ввесь Едом, що взяли 
собі Мій Край за спадок у радості всього серця, у погорді душі, щоб 
вигнати його на здобич.

Єзекіїль 38:10 Так говорить Господь Бог: І станеться того дня, увійдуть 
слова на твоє серце, і ти будеш думати злу думку,

Даниїл  5:20  А  коли  загордилося  його  серце,  а  дух  його  ще  більше 
запишнів, він був скинений з трону свого царства, і його слава була 
взята від нього.

Лука 12:20 Бог же до нього прорік: Нерозумний, ночі цієї ось душу твою 
зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив?...

Римлян 1:28 А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, 
видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне.

Римлян 8:6,7 Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир, 
7  думка  бо  тілесна  ворожнеча  на  Бога,  бо  не  кориться  Законові 
Божому, та й не може.

Римлян  11:20  Добре.  Вони  відломились  невірством,  а  ти  тримаєшся 
вірою; не величайся, але бійся.



2 Коринтян 11:3 Та боюсь я, як змій звів був Єву лукавством своїм, щоб 
так не попсувалися ваші думки,  і  ви не вхилилися від  простоти й 
чистости, що в Христі.

Ефесян 2:3  між якими й  усі  ми проживали колись у  пожадливостях 
нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми 
гніву, як і інші,

Ефесян 4:17 Отже, говорю я це й свідкую в Господі, щоб ви більш не 
поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму,

Колосян  1:27  що  їм  Бог  захотів  показати,  яке  багатство  слави  цієї 
таємниці між поганами, а вона Христос у вас, надія слави!

Колосян  2:18  Нехай  вас  не  зводить  ніхто  удаваною  покорою  та 
службою  Анголам,  вдаючися  до  того,  чого  не  бачив,  нерозважно 
надимаючись своїм тілесним розумом,

1 Солунян 5:14 Благаємо ж, браття, ми вас: напоумляйте непорядних, 
потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть!

1  Тимофія  6:5  постійні  сварні  між  людьми  зіпсутого  розуму  й 
позбавлених правди, які думають, ніби благочестя то зиск. Цурайся 
таких!

Титу  1:16  Вони  твердять,  немов  знають  Бога,  але  відкидаються 
вчинками,  бувши  бридкі  й  неслухняні,  і  до  всякого  доброго  діла 
нездатні.

Євреїв 12:3 Тож подумайте про Того, хто перетерпів такий перекір проти 
Себе від грішних, щоб ви не знемоглись, і не впали на душах своїх.

Якова 1:8 Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх.
2 Солунян 2:2 щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахались ані 

через духа, ані через слово, ані через листа, що він ніби від нас, 
ніби вже настав день Господній.
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