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Good Mind Scriptures

لێڤییان- ڕێنماییكاهینیەتی 24:12 لێڤییەکان  
.لەشوێنێکیاندانالەژێرچاودێریپاسەوان،هەتابڕیارییەزدانیانپێڕابگەیەنرێت

دواوتاریموسا - 18:6 دواوتار  
 ئەگەرلێڤییەکلەهەریەکێکلەشارۆچکەکانیئیسرائیل،لەوشوێنەیدەژیێتوپڕبە

دڵیخۆیهاتبۆئەوشوێنەیکەیەزدانهەڵیدەبژێرێتو
1:18 ڕائووس  

.کەبینیسوورەلەسەرئەوەیلەگەڵیدابڕوات،ئیترزۆریلێنەکرد

28:9 یەکەمپوختەیمێژوو 1  

 سلێمانیکوڕیخۆم،تۆشخودایباوکتبناسەوپڕبەدڵوبەهەمووبیرتەوە
 بیپەرستە،چونکەیەزدانهەموودڵەکاندەپشکنێتوهەمووشێوەکانیبیرکردنەوە

 تێدەگات،ئەگەرڕوویلێبکەیتبۆتدەردەکەوێتوئەگەرفەرامۆشیبکەیت
.هەتاهەتایەڕەتتدەکاتەوە

4:6 نەحەمیا  

 جاشووراکەمانبنیادناوەوهەمووشووراکەهەتانیوەیبەیەکگەیشت.گەلیشدڵیان
.لەسەرکارەکەبوو

23:13 ئەیوب  

بەڵمئەوتاکوتەنهایەوکێڕێیلێدەگرێت؟
.ئەوەیئارەزوویلێبێت،دەیکات

پەندهكان - 29:11 پەندەکانیسلێمان  
،گێلهەرچیتووڕەییلەدڵدایەدەریدەبڕێت

.بەڵمداناخۆیدەگرێت
26:3 ئیشایای   

تۆکەسیبیروڕاچەسپاو
،بەئاشتیتەواودەپارێزیت

.چونکەپشتیبەتۆبەستووە

5:15 مەرقۆس  

 هاتنەلیعیسا،بینییانئەوەیلەشکرێکڕۆحیپیسیتێدابوو،دانیشتووەوپۆشتەیەو
.ئاقڵە،جاترسان

8:35 لۆقا  



 ئینجاخەڵکەکەچوونتاکوئەوەیڕوویداوەبیبینن،هاتنەلیعیساوبینییانئەوپیاوەی
 ڕۆحەپیسەکانیلێدەرچووبووپۆشتەیەوئاقڵە،لەبەرپێیعیسادانیشتووە،ئیتر

.ترسان
17:11 كردار  

 بەڵمخەڵکیبیریەلەسالۆنیکییەکانتێگەیشتووتربوون،بەوپەڕیپەرۆشییەوە
 پەیامەکەیانوەرگرت،ڕۆژانەلەنووسراوەپیرۆزەکانورددەبوونەوەئاخۆشتەکان

.ئاوان
20:19 كردار  

 لەکاتێکداکەبەپیلنیجولەکەبەرهەڵستکارەکانتووشیتاقیکردنەوەیسەختبووم،
.بەوپەڕیبێفیزیوفرمێسکەوەخزمەتیعیسایخاوەنشکۆمدەکرد

7:25 ڕۆما   

!سوپاسیخودادەکەمکەلەڕێگەیعیسایمەسیحیخاوەنشکۆمانەوەدەربازمدەکات

 کەواتەبەبیریخۆمخزمەتیتەوراتیخودادەکەم،بەڵمبەسروشتیدنیاییمخزمەتی
.یاسایگوناهدەکەم

8:6 ڕۆما   

.بایەخیسروشتیدنیاییمردنە،بەڵمبایەخیڕۆحەکەژیانوئاشتییە
8:27 ڕۆما   

 ئەوەیدڵیمرۆڤدەپشکنێت،دەزانێتڕۆحیپیرۆزبایەخبەچیدەدات،چونکە
.بەگوێرەیخواستیخوداداکۆکیلەگەلیپیرۆزیخودادەکات

11:34 ڕۆما   

کێبیرییەزدانیزانی؟
یانکێبووەڕاوێژکاری؟

12:2 ڕۆما   

 شێوەیئەمدنیایەوەرمەگرن،بەڵکوبەنوێکردنەوەیبیرتانبگۆڕێن،تاکوبەلێکدانەوە
.بتوانندەریبخەنخواستیخوداچییە،کەباشوپەسەندکراووتەواوە

12:16 ڕۆما   

 سەبارەتبەیەکتریهاوبیربن،بیرلەبڵندیمەکەنەوە،بەڵکوتێکەڵویپایەنزمەکان
.بن.خۆتانبەدانادامەنێن

14:5 ڕۆما   

 کەسێکڕۆژێکلەڕۆژێکیدیکەبەپیرۆزتردادەنێت،کەسێکیدیکەهەمووڕۆژێک
.لەبەرچاودەگرێت.باهەریەکەلەبیروڕایخۆیدڵنیابێت

15:6 ڕۆما   

 تاکوبەیەکدڵوبەیەکدەنگستایشیخودابکەنکەباوکیعیسایمەسیحی



.گەورەمانە

1:10 كۆرنسۆس 1  

 ئەیخوشکانوبرایان،بەناویعیسایمەسیحیگەورەمانلێتاندەپاڕێمەوەکە
 هەمووتانیەکهەڵوێستبن،دووبەرەکیلەنێوانتاندانەبێت،بەڵکوهەمووتانیەک

.بیروڕاتانهەبێت
2:16 كۆرنسۆس 1  

،کێبیرییەزدانیزانی
کێفێریدەکات؟

.بەڵمئێمەبیریمەسیحمانهەیە
7:7 كۆرنسۆس 2  

 نەکتەنهابەهاتنی،بەڵکوبەودڵنەواییەیلەلیەنئێوەکراوە.بۆیگێڕاینەوەلەبارەی
.پەرۆشیوپەژارەودڵگەرمیتانبۆمن،زیاتردڵشادبووم

8:12 كۆرنسۆس 2  

 چونکەئەگەرپەرۆشیهەبێت،ئەواخودابەگوێرەیئەوەیکەکەسەکەهەیەتیپەسەندی
.دەکات،نەکبەگوێرەیئەوەینییەتی

9:2 كۆرنسۆس 2  

 چونکەپەرۆشیتاندەزانمولەلیمەکدۆنییەکانشانازیمپێوەکردووە،کەوائێوەلەئەخایا
.لەپارەوەئامادەبوونودڵگەرمیتانزۆربەیانیجۆشدا

13:11 كۆرنسۆس 2  

 لەکۆتاییدا،خوشکان،برایاندڵشادبن.بۆتەواویهەوڵبدەن،یەکتریهانبدەن،هاوبیر
.بن،بەئاشتیبژین.ئەوساخودایخۆشەویستیوئاشتیلەگەڵتاندەبێت

4:23 ئەفەسۆس  

،هەروەهاشێوازیبیرکردنەوەتاننوێبکەنەوە
2:2 فیلیپی  

 ئەوادڵمبەتەواویخۆشبکەنکەهاوبیربنوهەمانخۆشەویستیتانهەبێت،هەروەها
.یەکدڵوهاوئامانجبن

2:3 فیلیپی  

 هیچشتێکبەخۆپەرستیولووتبەرزییەوەمەکەن،بەڵکوبەشێوەیەکبێفیزبنکە
.بەرامبەرەکەتانلەخۆتانبەباشتربزانن

4:2 فیلیپی  

.لەئەوۆدیاوسینتخیدەپاڕێمەوەکەبەیەکبوونیانلەگەڵمەسیحهاوبیربن
4:7 فیلیپی  

 ئاشتیخوداش،ئەوەیبەرزترەلەهەمووتێگەیشتنێک،دڵوبیرتانبەیەکبوونتانلەگەڵ



.عیسایمەسیحدادەپارێزێت

3:12 كۆلۆسی  

 بۆیە،ئێوەکەگەلیپیرۆزوخۆشەویستوهەڵبژێردراویخودان،میهرەبانیونیانیو
.بێفیزیودڵنەرمیوئارامگرتنلەبەربکەن

خێرابیرتاننەهەژێتونەترسنلەوەیکەدەڵێنڕۆژییەزدانهاتووە،2:2 سالۆنیكی 2  
 بەپشتبەستنبەبینینیڕۆحی،پەیامیزارەکی،یانبەنامەیەککەدەڵێنگوایەلە

.ئێمەوەیە
1:7 تیمۆساوس 2  

 چونکەخوداڕۆحیترسیپێماننەبەخشیوە،بەڵکوڕۆحیهێزوخۆشەویستیو
.خۆڕاگرییپێبەخشیوین

2:6 تیتۆس  

.بەهەمانشێوە،هانیپیاوەگەنجەکانبدەژیربن
8:10 نامەبۆعیبرانییەكان  

 یەزداندەفەرموێت:ئەمەئەوپەیمانەیەکەلەدوایئەوڕۆژانەلەگەڵبنەماڵەیئیسرائیلدا
،دەیبەستم

فێرکردنەکانمدەخەمەناوبیرکردنەوەیانو
،لەسەردڵیاندەینووسم

مندەبمبەخودایئەوانو
.ئەوانیشدەبنبەگەلیمن

1:13 پەترۆس 1  

 بۆیەبامێشکتانئامادەبێتبۆچالکی،خۆڕاگربن،هیواتانبەتەواویلەسەرئەو
.نیعمەتەبێتکەلەئاشکراکردنیعیسایمەسیحەوەدێت

5:2 پەترۆس 1  

 ئەومێگەلەیخودابلەوەڕێننکەلەنێوانتاندایە،وەکچاودێرخزمەتبکەن،نەکبە
 ناچاری،بەڵکوبەویستەوەبەگوێرەیخودا،نەکبۆدەستکەوتیشەرمەزاری،بەڵکو

،بەچالکییەوە
3:1 پەترۆس 2  

 خۆشەویستان،ئەمەدووەمیننامەیەبۆتاندەنووسم،تێیاندابەیادتاندەهێنمەوەتاکوبیری
،پاکتانبوروژێنم

17:9  ئاشكراكردنیعیسایمەسیح  

ئەمەبانگەوازەبۆمێشکیدانا:حەوتسەرەکەحەوتگردن
،کەژنەکەلەسەریاندانیشتووە



Bad Mind Scriptures

26:35 سەرهتادا - پەیدابوون  

.بۆئیسحاقوڕڤقەبوونەمایەیخەموخەفەت
دواوتاریموسا - 28:65 دواوتار  

 لەنێوئەونەتەوانەداناحەوێنەوەوپێیەکانتانجێگیرنابن،بەڵکویەزدانلەوێدڵێکی
.لەرزۆکوچاوێکیماندوووگیانێکیلوازتاندەداتێ

1:18 ڕائووس  

.کەبینیسوورەلەسەرئەوەیلەگەڵیدابڕوات،ئیترزۆریلێنەکرد

17:8 دووەمساموئێل 2  

 تۆباوکتوپیاوەکانیدەناسیت،پاڵەوانن،وەکدەڵەورچێککەلەدەشتودەرەبەچکەکانی
 ڕاوکرابێتتووڕەن.جگەلەوەشباوکتپیاویجەنگەولەگەڵلەشکرشەو

.بەسەرنابات
پەندهكان - 21:27 پەندەکانیسلێمان  

،قوربانیبەدکارانقێزەونە
!لەوەشزیاترئەگەربەنیازێکیخراپەوەبیکات

پەندهكان - 29:11 پەندەکانیسلێمان  
،گێلهەرچیتووڕەییلەدڵدایەدەریدەبڕێت

.بەڵمداناخۆیدەگرێت
23:17 حزقیێل  

 نەوەکانیبابلیشبۆناونوێنیخۆشەویستیبۆیهاتنوبەهەوەسبازیخۆیانگڵویان
.کرد.پاشئەوەیپێیانگڵوبووپشتیلێکردن

23:22 حزقیێل  

 ئەیئۆهۆلیڤا،لەبەرئەوەیەزدانیباڵدەستئەمەدەفەرموێت:مندۆستەکانیخۆتلێ
،هاندەدەم،ئەوانەیپشتتلێکردن،لەهەموولیەکەوەدەیانهێنمەسەرت

23:28 حزقیێل  

 چونکەیەزدانیباڵدەستئەمەدەفەرموێت:ئۆهۆلیڤامنخەریکمدەتدەمەدەستئەوانەی
،ڕقتلێیانبووەوە،بەدەستئەوانەیپشتتلێکردن

36:5 حزقیێل  

 یەزدانیباڵدەستئەمەدەفەرموێت:منلەئاگریئیرەییخۆمدا،لەدژیپاشماوەیئەو
 نەتەوانەیکەماونەتەوەولەدژیهەمووئەدۆمقسەمکرد،چونکەبەوپەڕیخۆشیو

.قینیدڵیانەوەخاکەکەیمنیانکردەموڵکیخۆیانبۆتاڵنکردنیلەوەڕگاکانی
38:10 حزقیێل  

 یەزدانیباڵدەستئەمەدەفەرموێت:لەوڕۆژەداشتیخراپبەبیرتدادێتوپیلن



.دەگێڕیت
5:20 دانیال  

 بەڵمکاتێکدڵیبەفیزبوووکەلڕەقبوو،لەتەختیپاشایەتیهێنرایەخوارەوەو
.شکۆیەکەیلێسەنرایەوە

12:29 لۆقا  

.جاگرنگیبەوەمەدەنکەچیبخۆنوچیبخۆنەوە،خەممەخۆن

12:20 كردار  

 هێرۆدسلەخەڵکیسوروسەیدازۆرتووڕەبوو،ئەوانیشبەیەکدڵبۆلیهاتنو
 بلستۆسیسەرپەرشتیاریماڵیپاشایانڕازیکردوداوایئاشتبوونەوەیانکرد،

.چونکەناوچەکەیانلەناوچەیپاشاوەئازووقەیبۆدەهات

14:2 كردار  

 بەڵمئەوجولەکانەیباوەڕیاننەهێنا،نەتەوەکانیانجۆشداولەدژیبرایانمێشکیان
.پڕکردن

1:28 ڕۆما   

 سەرەڕایئەوەش،نەیاندەویستلەناسینیخودابەردەوامبن،خوداشئەوانیدایەدەست
.مێشکیگەندەڵیان،تاکوئەوەبکەنکەناشێت

8:6 ڕۆما   

.بایەخیسروشتیدنیاییمردنە،بەڵمبایەخیڕۆحەکەژیانوئاشتییە
8:7 ڕۆما   

 بایەخیسروشتیدنیاییدوژمنایەتییەلەگەڵخودا،چونکەملکەچیتەوراتیخودانابێت،
.لەبەرئەوەیناتوانێت

11:20 ڕۆما   

 باشە.ئەوانلەبەربێباوەڕیبڕانەوە،تۆشبەباوەڕجێگیربوویت.لەخۆباییمەبە،
،بەڵکوبترسە

10:5 كۆرنسۆس 2  

 هەمووبەڵگەیەکوهەرشتێککەبۆبەرهەڵستیزانیاریخودادەربکەوێتلەناوی
.دەبەین،هەمووبیرێکیشبۆگوێڕایەڵیمەسیحبەدیلدەگرین

11:3 كۆرنسۆس 2  

 بەڵمدەترسم،وەکمارەکەحەوایبەفێڵەکەیهەڵخەڵەتاند،بیریئێوەشلەودڵسۆزیو
،پاکییەبۆمەسیحچەواشەبکرێت

2:3 ئەفەسۆس  

 ئێمەشهەموولەوانبووین،لەهەوەسەکانیسروشتیدنیاییماندادەژیاین،بەخواستەکانی
 ئەمسروشتەوبیرەکانیماندەکرد،وەکوخەڵکیدیکەبەسروشتشایانیتووڕەیی



.خودابووین

4:17 ئەفەسۆس  

 لەبەرئەوەپێتاندەڵێموبەناویمەسیحیخاوەنشکۆوەپێداگریشلەسەرئەمەدەکەم،
،کەئیتروەکنەتەوەکانمەژین،ئەوانەیکەبیریانپووچە

1:21 كۆلۆسی  

،ئێوەپێشترلەخودادابڕابوونودوژمنبوونلەبیرکردنەوەبەخراپەکاری
2:18 كۆلۆسی  

 مەهێڵنئەوانەیکەحەزدەکەنخۆیانبەدرۆنزمبکەنەوەوفریشتەکانبپەرستنلە
 خەڵتەکەبێبەشتانبکەن.ئەوجۆرەکەسانەزۆربەوردیباسیئەوشتانەدەکەنکە

.بینیویانە،لەخۆباییبوونبەوبیرۆکەپووچەدنیاییانەیکەلەمێشکیاندایە
5:14 سالۆنیكی 1  

 ئەیخوشکانوبرایان،لێتاندەپاڕێینەوەکەسەرزەنشتیتەمبەڵەکانبکەنوورەی
 ترسنۆکەکانبەرزبکەنەوەویارمەتیلوازەکانبدەنولەگەڵهەمووانپشوودرێژ

.بن
2:2 سالۆنیكی 2  

 خێرابیرتاننەهەژێتونەترسنلەوەیکەدەڵێنڕۆژییەزدانهاتووە،بەپشتبەستنبە
.بینینیڕۆحی،پەیامیزارەکی،یانبەنامەیەککەدەڵێنگوایەلەئێمەوەیە

6:5 تیمۆساوس 1  

 ململنێ.ئەمانەشئەوکەسانەدەیکەنکەبیریانخراپبووەوڕاستییانلێونبووە،
.لەخواترسیبەبازرگانیدادەنێن

3:8 تیمۆساوس 2  

وەکیەنیسویەمبریس
 بەربەرەکانێیموسایانکرد،ئەوانەشبەربەرەکانێیڕاستیدەکەن.ئەوپیاوانەمێشکیان

.گەندەڵبووەولەلیەنباوەڕەوەڕەتکراونەتەوە

1:15 تیتۆس  

 بۆپاکهەمووشتێکپاکە،بەڵمبۆگڵووبێباوەڕانهیچشتێکپاکنییە.لەڕاستیدا،
.بیروویژدانیشیانگڵوبووە

12:3 نامەبۆعیبرانییەكان  

 بابیربکەنەوەلەوەیکەدانیبەخۆیداگرتبەرامبەرئەودژایەتییەیکەگوناهباران
.لەگەڵیانکرد،تاکوشەکەتنەبنوورەبەرنەدەن

1:8 یاقوب  

.چونکەمرۆڤیڕاڕا،لەهەمووڕێگاکانیچەسپاونییە
Pastor T. John Franklin
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