
Pashto - صحيفو عقل  - Good-Bad Mind Scriptures

Good Mind Scriptures

5:15 مرقوس  

و ئے وليدو چه هلته هغوئ عيسى  له راغلل ا ؤ هغه ليونے چه د  پيريانو لښکر نيولے وو
و ا ؤ هغوئ ټول ويرے واخستل و ا ؤ سم دم وو .ناست وو
. ا ؤ خلق د  دے تماشے د  پاره بهر راووتل 8:35 لووقا  

کله چه هغوئ عيسى  له راغلل ا ؤ هغه پيريانو نيولے سړے ئے جک جوړ وليدو چه 
.جامے ئے آغوستے سم دم د  عيسى  په پښو کښے ناست وۀ نو هغوئ ويريدل

، ولنو و 17:11 عمال د رسو د  دے ځائے يهووديان د  تسسالوونيکيه د  يهووديانو نه اشراف وو  
ولے چه هغوئ کلم ډير په اسخلص قبوول کړو ا ؤ هره ورځ به ئے صحيفے لوستلے چه 

.وګورى چه دا هم دغسے دى لکه چه دوئ وائى
ولنو 20:19 عمال د رسو  

يعنے ما پووره په عاجزئ ا ؤ ژړا سره د  مالسک غولمى کوله سره د  يهووديانو د  سازشوونو ا ؤ
.آزميښتوونو چه په ما راغلل

! وميانو دائے شوکر دے  7:25 رو زموونږ د  مالسک عيسى  مسيح په وسيله د  خو  
دائے د  شريعت خدمت کوم خو په اسنسانى فطرت  ۀ په باطن کښے د  خو غرض دا چه ز 

ناه د  شريعت خدمت کوم .کښے د  ګو
وميانو 8:6 رو  

وح کښے د  اوسيدلو ا نجام په انسسانى فطرت کښے د  اوسيدلو ا نجام مرګ دے ا ؤ په رو
ون ا ؤ سلمتى ده .ژوندو

، و وميانو ونکے دے 8:27 رو ونو ليدو دائے څوک چه زموونږ د  زړو ا ؤ خو  
دائے د  خلقو  وحو القودس خيال څۀ دے ځکه چه هغه د  خو هغۀ ته دا معلوومه ده چه د  دے رو

دائے د  مرضئ په موطابق شفاعت کوى .د  پاره د  خو
وميانو دائے په اسراده څوک پوهيدے شى؟ څوک د  هغۀ صلح کار شو؟ 11:34 رو د  خو  
وميانو 12:2 رو  

نيا په شان مه جوړوئ،بلکه بويه چه ستاسو پوهه بيا نوے وده دو خپل ځان د  دے موجو
کړے شى ا ؤ د  دے په وسيله ستاسو فطرت بلکل بدل شى. بيا به هله تاسو د  دے قابل
دائے رضا څۀ ده ا ؤ دا به وپيژنئ چه هغه ښه څۀ شئ ا ؤ په دے به پوهه شئ چه د  خو

ونکے ا ؤ کامل دے .دے چه قبليدو
، و وميانو پخپلو کښے په يو زړۀ اوسئ 12:16 رو  

.لوئے لوئے خيالوونه مه زغلوئ ا ؤ د  خوارانو خيال ساتئ ا ؤ خپل ځان هوښيار مه بولئ  
وميانو 14:5 رو  

څوک خو داسے دے چه يوه ورځ په نورو ورځو افضله ګڼى ا ؤ څوک ټولے ورځے يو



.برابر،خو هر سړے دے په خپل زړۀ کښے پخه عقيده لرى
، و وميانو دائے 15:6 رو د  دے د  پاره چه تاسو په يو زړۀ ا ؤ يوه ژبه د  خو  

.زمونږ د  مالسک عيسى  مسيح د  پلر لوئى بيان کړئ . 

1:10 کورنتيانو 1  

وڼو،عيسى  مسيح چه زموونږ مالسک دے،د  هغۀ د  نووم په وسيله تاسو ته نو اوس ا ئے ورو
خواست کوم چه ټول يو شئ ا ؤ ډلے پرے مه جوړوئ،خو په يو عقل ا ؤ پووره په يوه

.رائے شئ

2:16 کورنتيانو 1  

څنګه چه صحيفے وائى چه: د  مالسک په خيالوونو څوک پوهيدے شى چه هغۀ ته ئے
و .صلح ورکړى؟ خو موونږ د  مسيح په شان عقل لرو

7:7 کورنتيانو 2  

نۀ تش د  هغۀ په راتلو بلکه د  هغۀ په هغه تسلئ چه هغۀ ته له تاسو نه ورکړے شوے
وه،ا ؤ چه هغۀ موونږ خبر کړلوو چه تاسو زما په ليدو پسے څومره ليواله يئ ا ؤ چه ډير

ۀ نور زيات خوشحاله شوم .ا فسوس کوئ ا ؤ زما ملګرتيا کوئ نو په هغوئ ز 
28:9 کرونيکل 1  (8:12 2کورنتيانو   

دائے چنده د  هغے په موطابق قبلوى څۀ چه د  سړى سره وى،نۀ ځکه چه که نيت وى نو خو
.چه د  هغے په موطابق چه د  هغۀ سره نۀ وى

9:2 کورنتيانو 2  

ۀ کدونيه د  خلقو د  وړاندے ز  ۀ ستاسو د  شوق نه خبر يم چه د  هغے په وجه د  مس ځکه چه ز 
په تاسو فخر کوم چه د  اخيه خلق د  تير کال نه تيار دى ا ؤ ستاسو جوش ډير خلق

.راوپارول

13:11 کورنتيانو 2  

لح دائے مو مل شه،کامل شئ،خاطر جمع لرئ،په يو اتفاق اوسئ،صو وڼو! خو نو ا ئے ورو
دائے به تاسو سره وى .ساتئ،نو د  مينے ا ؤ د  سلمتئ خو

4:23 اسفسسيانو  

 ا ؤ نوے اسنسانيت خپل کړئ٢٤په کار دى چه ستاسو زړۀ ا ؤ دماغ دس بيخى نوے شى.  
دائے په موطابق د  حقيقت په صداقت ا ؤ پاکوالى کښے ښکاره کيږى .کووم چه د  خو

2:2-5 فيليپيانو  

 د ٣نو تاسو زما خوشحالى پووره کړئ چه په يو زړۀ،په يو شان مينه ا ؤ يو خيال ولرئ. 
خود غرضئ ا ؤ بے ځايه فخر په وجه څۀ مه کوئ،بلکه په عاجزئ يو بل د  ځان نه

 هم٥ هر يو دس تش په خپل حال نه بلکه د  يو بل په حال هم نظر ساتى. ٤غوره ګڼئ. 
و وئ لرئ لکه څنګه چه د  مسيح عيسى  وو هغه شان خو

4:2 فيليپيانو  

نتخے ته خواست کوم چه هغوئ دس د  مالسک په يووالى کښے په يو زړۀ ۀ يوووديه ا ؤ سو ز 



پاتے شى
26:3 يشعياه (4:7 فيليپيانو  

ونه ا ؤ خيالوونه به د  مسيح دائے سلمتى چه د  پوهے نه بيخى بهر ده،ستاسو زړو نو د  خو
.عيسى  په يووالى کښے محفووظ وساتى

3:12 کولوسيانو  

دائے خلق يئ،هغۀ تاسو سره مينه وکړله ا ؤ هغۀ تاسو غوره کړئ،ځکه نو بيا تاسو د  خو
.زړۀ سواندے،مهربانى،عاجزى،شرافت ا ؤ زغم واغوندئ

2:2 تسسالونيکانو 2  

چه ستاسو عقل دس ناڅاپى پريشانه نۀ شى ا ؤ ستاسو وار دس خطا نۀ شى چه څوک ووائى چه
وح د  هدايت نه په هغۀ دا ظاهر شوے دے،يا زموونږ مالسک ورځ رارسيدلے ده،يا د  رو

.د  پيغام يا خط نه ښکاره شوے دے،نو تاسو داسے خبره مه منئ
1:7 تيموتيوس 2  

دائے موونږ ته راکړے دے،د  ويرے د  پاره نه،بلک د  قودرت،د  مينے وح چه خو ځکه کووم رو
. ا ؤ په نفس قابوو کولو طاقت د  پاره

. ا ؤ زلمو ته هم داسے نصيحت کوه چه هغوئ دس تقوى  دار شى 2:6 تيطوس  
8:10 عبرانيانو  

بيا مالسک فرمائى چه کوومه وعده چه به د  اسسرائيل د  کورنئ سره د  هغه ورځو نه پس
کموونه د  هغوئ په ذهن کښے واچوم ا ؤ د  هغوئ په ۀ به خپل حو کوم،هغه دا ده چه ز 

دائے يم ا ؤ هغوئ به زما اومت وى ۀ به د  هغوئ خو ونو به ئے وليکم،ا ؤ ز  .زړو

1:13 پطروس 1  

د  دے د  پاره د  خپل عقل نه کار واخلئ ا ؤ هوښيار شئ،ا ؤ د  هغه فضل کامل اوميد لرئ
ونکے دے .کووم چه د  عيسى  مسيح د  ظاهريدو په وخت په تاسو کيدو

5:2 پطروس 1  

دائے تاسو ته درکړے ده.په زور سره ئے دائے د  هغه رمے شپوونتوب کوئ چه خو چه د  خو
دائے د  مرضئ په موطابق په خوشحالئ سره،ا ؤ ناجائزے ګټے د  وئ بلکه د  خو مه څر 

.پاره نه،بلکه د  زړۀ په شوق
3:1 پطروس 2  

ۀ تاسو ته دا دويم خط درليکم،ا ؤ د  يادګيرنے په طور د  دواړو زما دوستانو! اوس ز 
ونه راپاروم ونو سره ستاسو صفا زړو ،خطو

23:13 ايوب (1:17 يعقووب )

دائے نه مووندلے کيږى چه د  ل اسنعام د  آسمان نه راځى ا ؤ د  خو هر ښۀ بخشش ا ؤ هر کامس
ونکے دے. په هغۀ کښے نۀ خو څۀ تبديلى راځى ا ؤ نمر سپوږمئ ا ؤ د  ستورو پيدا کوو

.نۀ د  ګردش له عمل روښانه کيږى ا ؤ نۀ تيارۀ کيږى
17:9 موکاشفه  



ونه دى چه ونه هغه اوووۀ غرو ا ؤ په دے پوهيدلو د  پاره ډير حسکمت په کار دے. دا اوووۀ سرو
دا ښځه پرے ناسته ده،خو دوئ هم اوووۀ بادشاهان دى

Bad Mind Scriptures

38:10 ايجيکيل (7:21 مرقوس )

ونو تير شو ا ؤ د   کپولس په حدو د  صور د  علقے نه په واپسئ عيسى  د  صيدا په لرے د  دس
.ګليل د  درياب علقے ته ورسيدلو

! ا ئے کم ايمانو 12:29 لووقا  
.نو ځکه تاسو د  خوراک څښاک د  پاره لټوون مه کوئ،تاسو دا فکر مه کوئ . 

ولنو 12:20 عمال د رسو  

و چه هغوئ چه څۀ وخت ا نطاکيه ته خو د  قبرص ا ؤ کرينى ځنے مقامى خلق داسے وو
.راغلل نو يوونانيانو ته ئے هم د  مالسک عيسى  زيرے آؤرول شروع کړو

ولنو 14:2 عمال د رسو  

ونو کښے د  عيسى  د  منوونکو خلف نفرت خو نۀ منوونکو يهووديانو د  غير يهووديانو په زړو
.پيدا کړو
وميانو 1:28 رو  

دائے پيژندل خوښ نۀ کړل نو هغۀ هم دوئ خپلو باطلو ا ؤ لکه څنګه چه هغوئ د  خو
خيالتو ته پريښودل چه هم په دغسے ناکردو آخته وى

وميانو 8:6,7 رو  

وح کښے د  اوسيدلو ا نجام په انسسانى فطرت کښے د  اوسيدلو ا نجام مرګ دے ا ؤ په رو
ون ا ؤ سلمتى ده.  ښمنى کوى٧ژوندو دائے سره دو ونکے د  خو  ځکه چه اسنسانى فطرت لرو

دائے د  شريعت تابعدارى نۀ ده ا ؤ نۀ کيدے شى .ا ؤ دا د  خو
وميانو 11:20 رو  

ستا خبره په ځائے ده،هغوئ په دے وجه پريکړے شوے چه ايمان ئے نۀ راؤړو ا ؤ د 
.ايمان د  مخه تا خپل ځائے نيولے دے. نو فخر مه کوه بلکه ويريږه

10:5 کورنتيانو 2  

دائے د  پيژندګلئ خلف ئے سر  کاوټ څيز چه د  خو ځکه خو موونږ د  دليلوونو ا ؤ هر هغه رو
و ا ؤ د  مسيح فرمابرداره کوو و ا ؤ هر يو خيال قيدوو .اووچت کړے دے،نړوو

11:3 کورنتيانو 2  

لوله هغه خو ويريږم چه داسے ونۀ شى لکه څنګه چه مار په خپل مکر بى بى حوا وغو
لوص ا ؤ پاکوالى نه بل خوا شى،کووم چه د  مسيح سره شان ستاسو خيالت هم د  هغه خو

.په کار دى
2:3 اسفسسيانو  

ود ا ؤ ود په خواهشوونو کښے ژوند تيرولو ا ؤ د  وجو په دوئ کښے موونږ ټولو هم د  خپل وجو



دائے د  غضب د  نفس مرضى مو پووره کوله،ا ؤ نورو په شان په اسنسانى طور د  خو
و .لندے وو

4:17 اسفسسيانو  

ولو ۀ دا وايم ا ؤ په مالسک کښے درته دا تاکيد کوم لکه چه غير قوموونه د  خپلو فضو ځکه ز 
.خيالتو په مووافق روان دى،تاسو د  آئنده د  پاره داسے مه چليږئ

ثالوونو (1:21 کولوسيانو 23:17 ايجيکيل; 21:27 مس )

ښمنان وئ ځکه چه ستاسو خيالوونه  دائے نه لرے وئ ا ؤ د  هغۀ دو اول تاسو په خپله هم د  خو
و ونه بد وو .ا ؤ کارو

2:18 کولوسيانو  

هيچا له موقعه مه ورکوئ چه څوک دس خپل ځان په ښۀ ګڼلو تاسو موجرم کوى. داسے خلق
په خاص خاص کشفوونو ليدو سره بل مجبووروى چه هغوئ خپل ځان عاجزان کړى ا ؤ

دايان ومنى. داسے عاجزى رښتينى نۀ ده ا ؤ داسے خلق د  خپل عقل په فرښتے خو
.خبرو بے فائدے وپړسيږى

5:14 تسسالونيکانو 1  

ستو خلقو ته خبردارے ورکوئ،کم همتو و چه سو وڼو! موونږ درته دا نصيحت کوو ا ؤ ا ئے ورو
.ته دلسه ورکوئ ا ؤ کمزورى راټينګوئ،ټولو سره زغم کوئ

6:5 تيموتيوس 1  

دام تکرار پيدا کيږى د  چا عقل چه خراب شوے دے،ا ؤ هغوئ د  ا ؤ په هغه کسانو کښے مو
وم دى ا ؤ ديندارى تش د  ګټے ذريعه ګڼى .حق نه محرو

3:8 تيموتيوس 2  

و،هغه رنګ دوئ هم د  حق ا ؤ څۀ رنګ چه ينيس ا ؤ يمبريس د  مووسى  موخالفت کړے وو
موخالفت کوى. دا هغسے خلق دى د  چا عقل چه وران شوے وى ا ؤ د  ايمان په موطابق

.قبوول شوے نۀ وى
1:15 تيطوس  

ناه ګارو ا ؤ بے اسيمانه خلقو د  پاره هيڅ د  پاکو خلقو د  پاره ټول څيزونه پاک دى،خو د  ګو
.شے هم پاک نۀ دے بلکه د  هغوئ عقل ا ؤ ضمير دواړه پليت دى

12:3 عبرانيانو  

ناه ګارانو دومره موخالفت وزغملو،چه تاسو هسمت نو بيا په هغه چا غور وکړئ چا چه د  ګو
.بائے نۀ لئ

. هغه سړے دوه زړيه وى ا ؤ هغه په خپلو خبرو ټينګ نۀ وى 1:8 يعقووب  
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