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Good Mind Scriptures

24:12  لویان  

.او را در زندان انداختند تا ببینند که رضای خداوند در مورد او چه خواهد بود
هر فرد لوی از هر شهر سرزمین اسرائیل    18:6 تثنیه  

که باشد می تواند به جائی که خداوند بعنوان عبادتگاه خود تعیین کند بیاید 
. وقتی نعومی دید روت مصمم است که همراه او برود دیگر چیزی نگفت 1:18 روت  

28:9 اول تواریخ 1  

و تو ای فرزند من سلیمان، خدای پدرت را بشناس و با تمام دل و با اخلص کامل بندگی
او را بکن، زیرا او خداوند و مالک دلها است و از تمام اسرار قلبی و افکار ضمیر ما
آگاه است. اگر در طلب او باشی، او را می یابی. اگر او را ترک کنی، او هم ترا برای

.همیشه طرد می کند
پس به آبادی دیوار ادامه دادیم و 4:6 نمحممیا  

.چیزی نگذشت که نصف ارتفاع آن تمام شد، زیرا مردم با اشتیاق زیاد کار می کردند 

. خدا تغییر نمی پذیرد و هیچ کس نمی تواند او را از اراده اش باز دارد 23:13 ایوب  
، آدم احمق بزودی خشم خود را ظاهر می سازد 29:11 امثال سلیمان  

.اما شخص عاقل از خشم خود جلوگیری می کند 
26:3 اشعیا  

.خداوندا، تو کسانی را که به تو توکل و عقیدۀ راسخ دارند، در آرامش کامل نگاه می داری

5:15 مرقسس  

وقتی آن ها پیش عیسی آمدند و آن دیوانه را که گرفتار فوجی از ارواح ناپاک بود دیدند،
.که لباس پوشیده و با عقل سالم در آنجا نشسته است، بسیار ترسیدند

. مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند 8:35 لوقا  
وقتی پیش عیسی رسیدند مردی را که ارواح ناپاک از او بیرون رفته بودند، لباس پوشیده 

.و سر عقل آمده پیش پای عیسی نشسته دیدند و ترسیدند
. یهودیان مقیم آنجا از یهودیان تسالونیکی روشنفکرتر بودند 17:11 اعمال  

آن ها با علقه کامل به پیام پولسس و سیلس گوش می دادند و هر روز نوشته ها را 
.مطالعه می کردند تا ببینند آیا آن سخنان مطابق کتب است یا نه

20:19 اعمال  

یعنی با کمال تواضع و با اشکها و زحماتی که به وسیلۀ دسیسه های یهودیان برای من
.پیش می آمد، مانند یک غلم خداوند را خدمت کردم

7:25 رومیان  

خدا را به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح شکر می کنم که چنین کاری را کرده است.



خلصه در حالی که طبیعت نفسانی من بندۀ گناه است، با عقل خود شریعت خدا را
.بندگی می کنم

، عاقبت دلبستگی به امور نفسانی 8:6 رومیان  
.مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی، زندگی و سلمتی است 

و آنکه قلب های انسان را جستجو می کند،از نیت روح آگاه است؛ 8:27 رومیان  
.چون روح القدس مطابق خواست خدا برای ایمانداران شفاعت می کند  

11:34 رومیان  

. کیست که افکار خدا را درک نموده یا کیست که مشاور او بوده است: زیرا  
12:2 رومیان  

همشکل این جهان نشوید بلکه به وسیلۀ تجدید افکار، وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید
.ارادۀ خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید

12:16 رومیان  

برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید! مغرور نباشید و از معاشرت با حقیران خودداری
.نکنید و خود را از دیگران داناتر نشمارید

14:5 رومیان  

یک نفر یک روز را از روزهای دیگر مهمتر می داند حال آنکه شخص دیگری همه را
.یک قسم می شمارد. هر کس باید در عقیدۀ خود کامل  خاطر جمع باشد

15:6رومیان  

.و همه با هم یکدل و یک زبان خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است ستایش کنید
1:10 اول قرنتیان 1  

ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست می کنم که همۀ شما در آنچه
که می گوئید توافق داشته باشید و دیگر بین شما اختلف و نفاقی نباشد بلکه با یک فکر

 .و یک هدف کامل  متحد باشید
2:16 اول قرنتیان 1  

کیست که از فکر خدا آگاه باشد؟: زیرا  
.و چه کسی می تواند چیزی به او بیاموزد؟ ولی ما فکر مسیح را داریم.

7:7 دوم قرنتیان 2  

تنها آمدن او نبود که ما را خوشحال ساخت، بلکه تشویق شما از او نیز در خوشی ما مؤثر
بود. او به من گفت که شما چقدر می خواهید مرا ببینید و چگونه از کاری که کرده

بودید پشیمان شده اید و چقدر اکنون از من دفاع می کنید. این چیزها خوشی مرا بیشتر
.کرده است

8:12 دوم قرنتیان 2  

اگر کسی واقعا  می خواهد کمک کند، خدا هدیۀ او را نسبت به آنچه دارد می پذیرد، نه
.مطابق آنچه ندارد



9:2 دوم قرنتیان 2  

زیرا می دانم که شما می خواهید کمک کنید. من نزد مردم مقدونیه از شما تعریف کرده ام
و گفته ام که برادران ما در یونان از سال پیش تا به حال آمادۀ کمک بوده اند و شوق

.شما، عدۀ زیادی از آنها را برای این کار برانگیخته است
13:11 دوم قرنتیان 2  

در خاتمه، ای برادران، خداحافظ. برای رشد و تکامل خود بکوشید. به آنچه می گویم
توجه نمائید: با یکدیگر مدارا کنید و در صلح و صفا به سر برید و خدا که سرچشمۀ

 .محبت و سلمتی است، با شما خواهد بود
سیان 4:23 امفمسس  

دل و ذهن شما باید کامل  نو شود  
، پس تقاضا می کنم خوشی مرا به کمال برسانید و باهم یک فکر 2:2,3 فیلپیان  

هیچ عملی را از روی هم چشمی و3محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید. 
.خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی، دیگران را از خود بهتر بدانید

، از امفسودیه و سینتیخی 4:2 فیلپیان  
.خواهران خود در خداوند استدعا دارم که با یکدیگر صلح و آشتی کنند .

، و سلمتی خدا که مافوق فهم بشر است 4:7 فیلپیان  
.دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد 

3:12 کولسیان  

پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی،
.فروتنی، ملیمت و بردباری ملبس سازید

2:2 دوم تسالونیکیان 2  

نگذارید سخنان کسی که به استناد رساله و گفته های ما یا با موعظه و پیشگویی خود ادعا
.می کنند که روز خداوند فرارسیده است، شما را مشوش و پریشان سازد

1:7 دوم تیموتاوس 2  

زیرا روحی که خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمی سازد، بلکه روح او ما را از
.قدرت و محبت و خویشتنداری پسر می کند

. همچنین به مردان جوان اصرار کن که روشن بین باشند 2:6 تیتوس  
8:10 عبرانیان  

خداوند می فرماید: این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست:
شریعت خود را در افکار آنها خواهم گذاشت و آن را بر دل های شان خواهم نوشت.

من خدای آنها و آنها قوم برگزیدۀ من خواهند بود
1:13 اول پمترسس 1  

پس حواس خود را جمع کرده و هوشیار باشید. در انتظار آن فیضی که در وقت ظهور
 .عیسی مسیح نصیب شما خواهد شد، با امید به سر برید



5:2 اول پمترسس 1  

از گله ای که خدا به شما سپرده است، چوپانی و مراقبت کنید و کاری که انجام می دهید
از روی اجبار و زور نباشد، بلکه چنانکه خدا می خواهد آن را از روی علقه و

سن نیت و علقه .رغبت انجام دهید، نه به منظور فایدۀ شخصی بلکه با حس
3:1 دوم پمترسس 2  

ای عزیزان، این دومین رساله ای است که به شما می نویسم. در هر دو رساله کوشش
.کردم که با یادآوری این مطالب افکار پاک شما را برانگیزم

. این به حکمت و فهم نیاز دارد 17:9 مکاشفه  
آن هفت سر، هفت تپه ای است که زن بر آن می نشیند و همچنین هفت پادشاه است 

Bad Mind Scriptures

. آن ها زندگی را بر اسحاق و ربکا سخت کردند 26:35 پیدایش  
28:65 تثنیه  

در بین آن اقوام روی آرامش را نمی بینید و یک کف پا هم جا برای استراحت نمی داشته
باشید. خداوند دلهای تان را لرزان، چشمان تان را کمبین و روح تان را پژمرده

.می سازد
17:8 دوم سموئیل 2  

خودت می دانی که پدرت و مردان او چه جنگجویان شجاعی هستند و مانند خرسی که
چوچه هایش در بیابان ربوده شده باشند، خشمگین و بیتاب اند. پدرت در جنگ و

.محاربه شخص آزموده و با تجربه ایست و شب در بین مردم خواب نمی کند
21:27 امثال سلیمان  

قربانی های شریران مورد قبول نیستند، پس چند مرتبه زیادتر وقتی آنرا بخاطر بدی خود
.تقدیم کنند

29:11 امثال سلیمان  

آدم احمق بزودی خشم خود را ظاهر می سازد، اما شخص عاقل از خشم خود جلوگیری
.می کند
23:17 حمزقیال  

آن ها دعوتش را پذیرفتند، آمدند و با او در بسترش عشقبازی نمودند. وقتی خود را با زنا
.آلوده ساخت، از آن ها بیزار و متنفر شد

23:22 حمزقیال  

پس ای اسهولیبه خداوند متعال چنین می فرماید: من عاشقانت را که حال تو از آن ها متنفر
.شده ای علیه تو تحریک می کنم تا از هر طرف بر تو هجوم آورند

23:28 حمزقیال  

خداوند متعال چنین می فرماید: من ترا به دست کسانی می سپارم که تو از آن ها بیزار



.هستی و با نفرت آن ها را ترک کردی
36:5 حمزقیال  

آتش خشم من علیه این اقوام، مخصوصا  قوم ادوم شعله ور شده است، زیرا آن ها شما را
.تحقیر کرده متعلق بخود ساختند و همۀ تان را غارت و تاراج نمودند

38:10 حمزقیال  

خداوند متعال می فرماید: «تو ای جوج، در آن وقت نقشه های پلیدی را در سر
می پرورانی

5:20 دانیال  

.اما چون مغرور شد و تکبر نمود، از تخت سلطنت به زیر افتاد و قدرتش از او گرفته شد
12:29 لوقا  

،برای آنچه می خورید و می نوشید اینقدر تشویش نکنید و نگران نباشید
12:20 اعمال  

هیرودیس بغض و کینۀ شدیدی نسبت به مردمان صور و صیدون در دل داشت. به این
جهت اهالی آن دو شهر به اتفاق پیش او آمدند و بلستوس را که فراش خوابگاه شاه
بود، با خود همراه کردند و تقاضای صلح نمودند، زیرا کشور آنها در امر تغذیه و

.خوراک محتاج کشور هیرودیس بود
14:2 اعمال  

اما یهودیانی که ایمان نیاورده بودند، غیر یهودیان را تحریک کردند و افکار آنها را نسبت
.به این برادران منحرف ساختند

1:28 رومیان  

چون آن ها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آن ها را تسلیم افکار فاسد شان نمود تا
.اعمال زشت و ناشایست بجا آورند

8:6,7 رومیان  

عاقبت دلبستگی به امور نفسانی، مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی، زندگی و
زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. چنین شخصی از7سلمتی است. 

.شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید

11:20 رومیان  

درست است، ولی آن ها به علت بی ایمانی بریده شدند و تو به وسیلۀ ایمان در آن جا
.می مانی پس مغرور نباش، بلکه بترس

10:5 دوم قرنتیان 2  

ما هر نوع استدلل و هر ادعای تکبر آمیز را که در مقابل معرفت خدا قرار بگیرد از بین
.می بریم و تمام افکار و خیالت را تحت فرمان مسیح در می آوریم

11:3 دوم قرنتیان 2  

اما اکنون می ترسم، همان طور که حوا به وسیلۀ زیرکی مار فریب خورد، افکار شما نیز



.از ارادت و اخلصی که به مسیح دارید منحرف شود
سیان 2:3 امفمسس  

در آن زمان، ما همچون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر تمایلت و افکار نفسانی
.خود بودیم. درست مانند دیگر آدمیان ما نیز طبیعتا  سزاوار خشم و غضب خدا بودیم

سیان 4:17 امفمسس  

پس به نام خداوند این را می گویم و به آن تأکید می کنم که شما دیگر نباید مانند اشخاص
.دور از خدا که در پیروی از خیالت بی فایدۀ خود به سر می برند زندگی کنید

1:21 کولسیان  

،شما زمانی از خدا دور بودید و با اعمال و افکار شریرانۀخود با او دشمنی داشتید
2:18 کولسیان  

نگذارید کسی با فروتنی ظاهری و پرستش فرشتگان شما را از گرفتن تاج پیروزی باز
دارد زیرا چنین شخصی با اتکاء به رؤیاهایی که دیده است و به خاطر افکار دنیوی

.خود بی جهت مغرور می شود
5:14 اول تسالونیکیان 1  

ای برادران، از شما استدعا می کنم اشخاص تنبل و بیکار را توبیخ کنید، اشخاص ترسو
.را دلداری دهید، از ضعیفان پشتیبانی کنید و نسبت به همۀ مردم بردبار باشید

6:5 اول تیموتاوس 1  

مباحثات دایمی در بین اشخاصی می شود که در افکار خود فاسد و از حقیقت دور هستند.
.آن ها گمان می کنند که خدا پرستی وسیله ای است، برای به دست آوردن فایده

3:8 دوم تیموتاوس 2  

همانطور که ینیس و یمبریس با موسی مخالفت کردند، این اشخاص نیز با حقیقت مخالفند.
،افکار شان فاسد شده و در ایمان ناکام هستند

1:15 تیتوس  

برای پاکان همه چیز پاک است، اما برای کسانی که آلوده و بی ایمان هستند، هیچ چیز
.پاک نیست. زیرا هم افکار شان و هم وجدان شان آلوده است

12:3 عبرانیان  

به آنچه او متحمل شد و به ضدیت و مخالفتی که او از طرف گناهکاران دید، فکر کنید و
.مأیوس و دلسرد نشوید

1:8 یعقوب  

.چون شخص دو دل در تمام کارهای خود ناپایدار است
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