
بائبل آیات برا ذہن  - Bad Mind Scriptures

بقہ کے لئ�ے وبال جان ہ�وئیں ۔  26:35 پیدائش #�حاق اور ر اور وہ ا�ض#  
28:65 استثناء

لے گا بلکہ خداوند تجھ � ا�ن قوموں کے بیچ تجھ کو چین نصیب نہ ہوگا اور نہ تیرے پاوں کے تلوے کو آرام م
 کو وہاں دل لرزان اور آنکھوں کی دھند لہٹ اور جی کی ک�ڑھن دے گا ۔

1:18 روت

 جب اس نے دیکھا کہ اس نے اسکے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا ۔

17:8  2 سموئیل   

ی نے یہ بھی کہا کہ ت�و اپنے باپ کو اور ا�سکے آدمیوں کو جانتا ہے کہ وہ زبردست لوگ س# واا�سکے خ� � ما س
ے جنگل میں چھ�ن گئے ہوں جھلH رہے Hل میں ا�س ریچھنی کی مانند جسکے بچ �ل ہی د � ہیں اور وہ اپنے د

 ہونگے اور تیرا باپ جنگی مرد ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ٹھہریگا۔

شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے خصوصاKجب وہ بدنیتی سے لتا ہے۔  21:27 امثال  
اتا ہے ۔  29:11 امثال Oاحمق اپنا قہر ا�گل دیتا ہے لیکن دانا ا�سکو روکتا اور پی ج  
17 :23 ایل حزقی

 پس اہل� بابل اس کے پاس آکر عشق کے بستر پر چڑھے اور انہوں نے اس سے بدکاری کر کے اسے آلودہ
 کیا اور وہ ان سے ناپاک ہو ئی تو اس کی جان ان سے بیزار ہو گئی ۔

36:5 ایل حزقی

 ہاں اسی لئے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یقینا میں اقوام کے باقی لوگوں کا اور تمام ادوم کا مخالف ہوکر
 جنہوں نے اپنے پورے دل کی خوشی سے اور قلبی عداوت سے اپنے آپ کو میری سر زمین کے مالک

 ٹھہراےا تا کہ ان کے لئے غنیمت ہو اپنی غےرت کے جوش میں فرماےا ہے ۔

in English  تو ایک بری سوچ لگتا گے 38:10 ایل حزقی

5:20 دانیال

رور سے سخت ہو گیا تو وہ تخت سلطنت سے ا�تا  لیکن جب ا�س کی طعبیت میں گ�ھمنڈ سمایا اور ا�س کا دل غ�
 دیا گیا اور ا�س کی حشمت جاتی رہی۔

اور ت�م ا�س کی تلش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے اور نہ شکHی بنو۔  12:29 لوقا  
12:20 رسولوں

ل ہوکر ا�س کے پاس آئے اور �س وہ ایک د cوش تھا۔ پ ور اور صیدا کے لوگوں سے ن�ہایت ناخ�  اور وہ ص�
لح چاہی۔ ا�س ل�ئے کہ ا�ن کے م�لک کو بادشاہ کے م�لک  بادشاہ کے حاج�ب بلست�س کو اپنی طرف کر کے ص�

ہنچی تھی۔  سے رسد پ�

14:2 رسولوں

یدا کر کے ا�ن کو بھائ�یوں کی طرف بدگ�مان cلوں میں جوش پ �یر قcوموں کے د cیوں نے غ � مگر نافرمان یہ�ود
یا۔ � کرد

8:6,7 رومیوں

ینان ہے۔ �ندگی اور ا�طم �وحانی ن�یHت ز وت ہے مگر ر� cت مHی� اور ج�سمانی ن
ت کے تاب�ع ہے نہ ہوسکتی ہے۔  cیع �ر cدا کی ش ی�ونکہ نہ تو خ� �دا کی د�شمنی ہے ک  ا�س ل�ئے کہ ج�سمانی ن�یHت خ�



11:20 رومیوں

ور نہ ہو س مغر� cم ہے۔ پ�ا وہ تو بے ا�یمانی کے سبب سے توڑی گئ�یں اور ت�و ا�یمان کے سبب سے قائ Hاچھ 
 بلکہ خوف کر۔

ی�وں �11:3  2  کرنتھ  

ا کو بہکایا ا�سی طرح Hاری سے حوHس طرح سانپ نے اپنی مک�یں اcیسا نہ ہو کہ ج �یں ڈرتا ہ�وں۔ کہ cن م� لیک
یح کے ساتھ ہونی چاہ�ئے۔ �ل�وص اور پاکدامنی سے ہٹ جائیں جو مس  ت�مہارے خیالت بھی ا�س خ�

2:3 افسیوں

ندگی گ�ذارتے اور ج�سم اور عقل کے � ا�ن میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے ج�سم کی خواہ�شوں میں ز
ور پر غضب کے فرزند تھے۔ cند طبعی ط�وسروں کی مان ورے کرتے تھے اور د�  ا�رادے پ�

4:17 افسیوں

یرقcومیں اپنے بیہ�ودہ خیالت کے cس طرح غ�داوند میں جتائے دیتا ہ�وں کہ ج یں یہ کہتا ہ�وں اور خ� cئے م� ا�س ل
 م�واف�ق چلتی ہیں ت�م آیندہ کو ا�س طرح نہ چلنا۔

یوں Hس�ل 1:21 ک�

یلہ سے ت�مہارا بھی میل کر ل�یا۔ �وت کے وس cن میں م cد cسمانی ب� اور ا�س نے اcب ا�س کے ج

یوں Hس�ل 2:18 ک�

وم نہ رکھHے۔ اcیسا وڑ کے ا�نعام سے محر� cبادت پسند کر کے ت�مہیں د �شتوں کی ع � کوئی شcخص خاکساری اور فر
وف رہتا ہے۔  شcخص اپنی ج�سمانی عقل پر بے فائ�دہ پھ�ول کر دیکھی ہ�وئی چ�یزوں میں مصر�

5:14   1  تھسلنیکوں   

لسا دو۔ �توں کو د Hم�جھاؤ۔ کم ہ cم cدہ چلنے والوں کو س�یحت کرتے ہیں کہ بے قائ � اور اcے بھائ�یو! ہم ت�مہیں نص
ل سے پیش آؤ۔ mکمزوروں کو سنبھالو۔ سب کے ساتھ تحم 

2:2   2  تھسلنیکوں  

ن آ پہ�نچا ہے �داوند کا د جھ کر کہ خ� cم cوح یا کلم یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو یہ س  کہ ک�سی ر�
 ت�مہاری عقل دفعتہK پریشان نہ ہو جائے اور نہ ت�م گھبراؤ۔

ی�س �تھ 6:5   1  تی�م�  

ینداری �وم ہیں اور د یدا ہوتا ہے ج�ن کی عقل ب�گڑ گئی ہے اور وہ حق سے محر� cو بدل پ Hیوں میں رد � اور ا�ن آدم
جھتے ہیں۔ cم cیعہ س � کو نفع ہی کی ذر

ط�س �1:15 ط

ناہ آل�ودہ اور بے ا�یمان لوگوں کے ل�ئے ک�چھ بھی پاک نہ�یں  پاک لوگوں کے ل�ئے سب چ�یزیں پاک ہیں مگر گ�
ناہ آل�ودہ ہیں۔ ل دونو گ� � بلکہ ا�ن کی عقل اور د

12:3 عبرانیوں

نہگاروں کی ا�س قدر م�خالفت کی برداشت ور کرو ج�س نے اپنے حق میں ب�رائی کرنے والے گ� cس ا�س پر غ cپ 
ت نہ ہارو۔ Hم�ل ہوکر ہ � کی تاکہ بے د

ل ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔  1:8 یعقوب �وہ شcخص دو د  
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