
سيئة عقل الكتب  – Bad Mind Scriptures

  فكانتا مرارة نفس لسحق ورفقة26:35تكوين 
   وفي تلك المم ل تطمئن ول يكون قرار لقدمك بل28:65تثنية 

.يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا وكلل العينين وذبول النفس
   فقالت نعمي لكنتيها اذهبا ارجعا كل واحدة الى بيت1:8راعوث 

.امها.وليصنع الرب معكما احسانا كما صنعتما بالموتى وبي
   ثم قال حوشاي انت تعلم اباك ورجاله انهم جبابرة17:8صموئيل  2

 وان انفسهم مر̂ة كدب̂ة مثكل في الحقل.وابوك رجل قتال ول يبيت
.مع الشعب

.  ذبيحة الشرير مكرهة فكم بالحري حين يقدمها بغش21:27امثال 
  الجاهل يظهر كل غيظه والحكيم يسكنه اخيرا29:11امثال 

   فاتاها بنو بابل في مضجع الحب ونجسوها بزناهم23:17حزقيال 
.فتنجست بهم وجفتهم نفسها

   من اجل ذلك هكذا قال السيد الرب.اني في نار36:5حزقيال 
 غيرتي تكلمت على بقية المم وعلى ادوم كلها الذين جعلوا
.ارضي ميراثا لهم بفرح كل القلب وبغضة نفس لنهبها غنيمة

   هكذا قال السيد الرب.ويكون في ذلك اليوم ان أمورا38:10حزقيال 
تخطر ببالك فتفكر فكرا رديئا

   فلما ارتفع قلبه وقست روحه تجب̂را انحط عن كرسي5:20دانيال 
ملكه ونزعوا عنه جلله

   فقال له ا يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك.فهذه12:20لوقا 
.التي اعددتها لمن تكون

   وكما لم يستحسنوا ان يبقوا ا في معرفتهم اسلمهم1:28رومية 
.ا الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما ل يليق

   لن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة8:6رومية 
.وسلم
   لن اهتمام الجسد هو عداوة لل̂ه اذ ليس هو خاضعا8:7رومية 

.لناموس ا لنه ايضا ل يستطيع
   حسنا.من اجل عدم اليمان قطعت وانت باليمان11:20رومية 

.ثب̂ت.ل تستكبر بل خف
   ولكنني اخاف انه كما خدعت الحية حواء بمكرها11:3كورنثوس  2

.هكذا تفسد اذهانكم عن البساطة التي في المسيح
   الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا قبل بينهم في شهوات2:3افسس 

 جسدنا عاملين مشيئات الجسد والفكار وكنا بالطبيعة ابناء
الغضب كالباقين ايضا



   فاقول هذا واشهد في الرب ان ل تسلكوا في ما بعد4:17افسس 
كما يسلك سائر المم ايضا ببطل ذهنهم

   الذين اراد ا ان يعر̂فهم ما هو غنى مجد هذا السر1:27كولوسي 
في المم الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد

   ل يخسركم احد الجعالة راغبا في التواضع وعبادة2:18كولوسي 
 الملئكة متداخل في ما لم ينظره منتفخا باطل من قبل ذهنه

الجسدي
   ونطلب اليكم ايها الخوة انذروا الذين بل5:14تسالونيكي  1

.ترتيب.شجعوا صغار النفوس.اسندوا الضعفاء.تأنوا على الجميع
   ومنازعات اناس فاسدي الذهن وعادمي الحق6:5تيموثاوس  1

.يظنون ان التقوى تجارة.تجنب مثل هؤلء
   يعترفون بانهم يعرفون ا ولكنهم بالعمال ينكرونه اذ1:16تيطس 

هم رجسون غير طائعين ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون
   فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه12:3عبرانيين 

مثل هذه لئل تكلوا وتخوروا في نفوسكم
.  رجل ذو رايين هو متقلقل في جميع طرقه1:8يعقوب 

   ان ل تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ول ترتاعوا ل2:2تسالونيكي  2
.بروح ول بكلمة ول برسالة كانها منا اي ان يوم المسيح قد حضر

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


