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Qenc   Fikra   Nivîsarên Pîroz   - Good Mind Scriptures

Rûtê 1:18 Çaxê Naomî dît ku Rûtê biryar daye ewê bi wê re here, êdî wê tiştek din
ji wê re negot.

Marqos 5:15 Ew hatin ba Îsa û wan ew mirovê ku lejyoneke* cinan tê de bû, bi cil
û li ser hişê xwe û rûniştî dîtin. Hingê ew tirsiyan.

Lûqa 8:35 Îcar xelk derketin, da ku bibînin, ka çi çêbûbû. Ew hatin ba Îsa û ew
mirovê ku cin jê derketibûn, bi cil û li ser hişê xwe li ber lingên Îsa rûniştî dîtin û
tirsiyan.

Karên Şandiyan 17:11 Ev mirovên li wir ji yên li Selanîkê bêtir hişvekirî bûn. Wan
peyv ji dil û can qebûl kir û her roj li ser Nivîsarên Pîroz lêkolîn kirin, ka gelo ev
tişt wusa ne.

Karên  Şandiyan  20:19  Min  bi  hemû dilnizmî  û  bi  hêstirên  çavan  di  nav  wan
ceribandinên ku ji gêrûfenên Cihûyan hatin serê min, ji Xudan re xizmet kir.

Romayî 7:25 Bi saya Xudanê me Îsa Mesîh, şikir ji Xwedê re! Îcar ez bi hişê xwe ji
qanûna Xwedê re, lê bi nefsa xwe ji qanûna guneh re xulamtiyê dikim.

Romayî 8:6,27 Dawiya fikirîna li gor nefsê mirin e, lê dawiya fikirîna li gor Ruh
jiyan û aştî ye.  27 Û Xwedayê ku li dilan dikole bi fikirîna Ruh dizane. Çimkî
Ruh li gor daxwaza Xwedê ji bo pîrozan mehderê dike.

Romayî 11:34 «Ma kê bi fikra Xudan zaniye? An kî jê re bû şîretkar?»
Romayî 12:2,16 Hûn li gor vê dinyayê nekin, lê belê bi nûbûna hişê xwe werin

guhertin,  da  ku  hûn  fêm  bikin  daxwaza  Xwedê  –  tiştên  qenc,  meqbûl  û
bêkêmahî – çi ye. 16 Li hember hev hemfikir bin. Ne pozbilind bin, lê bi yên ku
kêm tên dîtin re, hevaltiyê bikin; xwe zana nebînin.

Romayî  14:5  Yek,  rojekê di  ser  roja  din re digire,  yê  din  hemû rojan wekhev
dibîne. Bila her yek ji dîtina xwe piştrast be.

Romayî 15:6 da ku hûn hemû bi yek dil û bi yek devî, pesnê Xwedê, Bavê Xudanê
me Îsa Mesîh bidin.

1 Korîntî I.  1:10 De îcar xwişk û birano, ez bi navê Xudanê me Îsa Mesîh hêvî ji
we dikim, hûn hemû eynî tiştî bifikirin, bila di nav we de dubendî tune be; lê li
ser eynî fikrê û eynî dîtinê bibin yek.

1 Korîntî I. 2:16 «Ma kê bi fikra Xudan zaniye Ku hînî wî bike?» Lê fikra Mesîh bi
me re ye.

2 Korîntî II. 7:7 Ne tenê bi hatina wî, lê bi wê hana ku wî ji we standibû jî em hatin
handan. Gava ku Tîtos bêrîkirin, xemgînî û xîretkêşiya we ya ji bo min ji me re
got, ez hê bêtir dilşa bûm.

2 Korîntî II. 8:12 Çimkî eger dilxwazî hebe, dayîna yekî ne li gor tiştê ku di destê
wî de tune, lê li gor tiştê ku di destê wî de heye, meqbûl e. (1 Dîrok I. 28:9)

2 Korîntî  II.  9:2 Çimkî ez dilxwaziya  we dizanim. Ez bi  vê li  ber Mekedoniyan
pesnê xwe didim û dibêjim ku: «Herêma Axayayê* ji par ve amade ye.» Xîreta
we, gelek ji wan xistin xeptûleptê.

2 Korîntî II. 13:11 Birano, êdî di xweşiyê de bimînin. Kêmahiyên xwe temam bikin,



hanê* bidin hevdû, hemfikir bin, di aştiyê* de bijîn û Xwedayê aştî û hezkirinê
wê bi we re be.

Efesî 4:23 û di ruh û hişê xwe de nû bibin
Filîpî 2:2-5 şahiya min temam bikin. Bila fikra we yek be, eynî hezkirina we hebe,

fikra we û dilê we yek be. 3 Tu tiştî bi hevrikiyê an bi pesindana pûç nekin. Lê
bila bi nefsbiçûkî her yek ji we yên din di ser xwe re bigire. 4 Bila her yek ji we
ne tenê li karê xwe, lê belê li karê yên din jî binêre. 5 Bila ew fikirîn bi we re
hebe, ku bi Mesîh Îsa re jî bû:

Filîpî  4:2,7  Ez ji  Eyodiyayê  hêvî  dikim û ji  Sintîxayê  hêvî  dikim ku di  yekîtiya
Xudan de bibin hemfikir. 7 Û aştiya Xwedê ya ku di ser her têgihîştinê re ye, wê
dilê we û hişê we bi Mesîh Îsa biparêze. (Îşaya 26:3)

Kolosî 3:12 Îcar wek bijartiyên Xwedê yên pîroz û hezkirî,  hûn dilovanî, qencî,
nefsbiçûkî, nermî û bîhnfirehiyê li xwe bikin.

2 Selanîkî II. 2:2 ku hûn ne bi ruh, ne bi gotinê, ne jî bi nameyeke wek ku ji me be,
bi gotinên wek, «Niha êdî Roja Xudan hatiye», di fikrên xwe de zû veneleqin û
şaş nebin.

2 Tîmotêyos II. 1:7 Çimkî Xwedê ne ruhê tirsonekiyê, lê belê Ruhê karîn, hezkirin
û xwegirtinê daye me.

Tîtos 2:6 Bi vî awayî, şîretan li xortan jî bike ku sergiran bin.
Îbranî 8:10 Xudan dibêje: ‹Piştî wan rojan Peymana ku ezê bi mala Îsraêl re girê

bidim  ev  e:  Ezê  qanûnên  xwe  bixim  hişê  wan  Û  ezê  wan  li  ser  dilê  wan
binivîsim. Ezê bibim Xwedayê wan, Û ew jî wê bibin gelê min.

1  Petrûs I.  1:13 Ji ber vê yekê li  ser hişê xwe bin, amade û hişyar bin. Hemû
hêviya xwe bi wê keremê ve girê bidin, ku hûnê bi xuyabûna Îsa Mesîh bistînin.

1 Petrûs I. 5:2 Wek ku Xwedê ji we dixwaze, bi çavdêrîtî şivantiya keriyê Xwedê
yê ku li  ber we ye,  ne ji  mecbûrî  lê ji  dil  bikin. Îcar vê ne ji  bo qezenceke
bêserûber, lê bi dilxwazî bikin.

2  Petrûs  II.  3:1  Hezkirîno,  niha  ev  nameya  min  a  diduyan  e  ku  ez  ji  we  re
dinivîsim. Di herduyan de jî ez fikrên we yên paqij hişyar dikim, tînim bîra we.

Aqûb 1:17 Her dayîna qenc û her diyariya bêkêmahî ji jor e, ji Bavê* ronahiyan tê
xwarê. Li ba wî guherîn û siya zivironekiyê tune. (Eyûb 23:13)

Peyxama Yûhenna  17:9 Li vê derê aqilmendî û  şehrezayî  divê:  Heft  serî,  heft
çiyayên ku jinik li ser wan rûniştî ye û heft padîşah in:

Xerab   Fikra   Nivîsarên Pîroz   - Bad Mind Scriptures

Rûtê 1:18 Çaxê Naomî dît ku Rûtê biryar daye ewê bi wê re here, êdî wê tiştek din
ji wê re negot.

Marqos  7:21  Çimkî  ji  dilê  mirov  fikrên  xerab  derdikevin:  Fuhûşî,  dizî,  kuştin,
(Hezekiyêl 38:10)

Lûqa 12:29 Hûn li xwarin û vexwarina xwe negerin û xeman nexwin,
Karên Şandiyan 12:20 Hêrodês li Sûr* û Saydayiyan gelek hêrs bûbû. Hingê ew

hemû bi hev re hatin, piştî ku Bilastos şahneyê* padîşah kişandin aliyê xwe,
lihevhatin xwestin. Çimkî welatê wan ji aliyê xwarinê ve bi welatê Hêrodês ve



girêdayî bû.
Karên  Şandiyan  14:2 Lê Cihûyên ku bawer nekirin, yên ji miletên din rakirin ser

piyan û dilê wan li hember birayan reş kirin.
Romayî  1:28 Ji ber ku wan naskirina Xwedê hêja nedît,  Xwedê ew dan destê

fikrên xerab, wusa ku ew tiştên ne li ser rê bikin.
Romayî 8:6,7 Dawiya fikirîna li gor nefsê mirin e, lê dawiya fikirîna li gor Ruh jiyan

û aştî ye. 7Çimkî fikirîna li gor nefsê dijminahiya li hember Xwedê ye, ew bi ya
Şerîeta Xwedê nake û hem jî nikare bike.

Romayî  11:20 Erê, rast e. Ew ji  ber bêbaweriya xwe hatin birrîn, lê belê tu bi
baweriyê disekinî. Îcar pozbilind nebe, lê bitirse.

2 Korîntî II. 10:5 û her tiştê bilind ê ku li hember zanîna Xwedê radibe, hildiweşînin
û her fikrê dikin hêsîr* ku serî li ber 

2 Korîntî II. 11:3 Lê ka çawa mar bi qurnaziya xwe Hawa xapand, ez ditirsim ku
fikrên we jî bên xirandin û ji sadebûn û dilpakiya ku ji bo Mesîh e veqetin.

Efesî 2:3 Demekê em jî, em hemû di nav wan de, me bi daxwaza fikir û bedena
xwe kir, em li gor xwestekên nefsê rêve çûn. Ji xwe em jî wek ên din, zarokên
xezebê bûn.

Efesî 4:17 Loma ez vê dibêjim û bi navê Xudan li ser disekinim: Êdî wek miletên
din ên ku di fikirîna xwe ya pûç de rêve diçin, hûn neçin.

Kolosî 1:21 Hûn jî demekê bi kirinên xwe yên xerab di fikrên xwe de ji Xwedê re
xerîb û dijmin bûn. (Gotinên Silêman 21:27; Hezekiyêl 23:17)

Kolosî 2:18 Nebe yekî ku ji nefsbiçûkiya qelp û perizîna* milyaketan, ji dîtiniyên*
ku dîtine û ji quretiya pûç a aqilê xwe yê dinyayî hez dike, we ji xelata we bike.

1 Selanîkî I. 5:14 Birano, ji bo vê yekê em ji we hêvî dikin: Şîretan li yên ku jiyana
wan bêserûber e bikin, hanê* bidin bêziravan, ji yên lewaz re bibin piştevan, li
hember hemû mirovan bîhnfireh bin.

2 Selanîkî II. 2:2 ku hûn ne bi ruh, ne bi gotinê, ne jî bi nameyeke wek ku ji me be,
bi gotinên wek, «Niha êdî Roja Xudan hatiye», di fikrên xwe de zû veneleqin û
şaş nebin.

1  Tîmotêyos I.  6:5 û devjeniyên bêrawestin ên wan mirovên ku hişê wan xera
bûye û ji rastiyê bêpar bûne, ji van tiştan derdikevin. Ew guman dikin ku jiyana
xwedayî riya qezencê ye.

2 Tîmotêyos II. 3:8 Çawa Yanîs û Yambrîs li ber Mûsa* rabûn, wusa jî ev mirov li
dijî rastiyê radiwestin. Fikrên van mirovên ha xera bûne û di baweriyê de hatine
redkirin.

Tîtos 1:15 Ji paqijan re her tişt paqij e, lê ji nepakan û bêbaweran re tu tişt ne
paqij e; hem hişê wan û hem jî wijdana wan nepak bûye.

Îbranî 12:3 Îcar li ser wî bifikirin ê ku dijraberiya mezin a gunehkaran ragirtiye, da
ku hûn newestin û di dilê xwe de sist nebin.

Aqûb 1:8 Ew mirovekî dudilî û di hemû riyên xwe de bêbiryar e.
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