
Sindhi   - Good-Bad Mind Scriptures

Good Mind Scriptures

5:15 مرقس  
ھو عيسي  وٽ آيا ۽ ڏٺائون تہ جنھن ماڻھوء  ۾ ڀوتن جو لشڪر ھو سو اتي ويٺو آھي ۽ ڪپڙا پيل اٿس ۽ پوري

.ھوش ۾ آھي. تڏھن سڀيئي ڊڄي ويا
8:35 لوقا  

تنھن تي ماڻھو اھو حال ڏسڻ لء  نڪري آيا ۽ عيسي  وٽ اچي ڏسن تہ اھو ماڻھو جنھن مان ڀوت نڪري ويا
،ھئا، سو ڪپڙا پائي پوري ھوش ۾ عيسي  جي پيرن وٽ ويٺو آھي. انھن سڀني کي ڊپ وٺي ويو

17:11 رسولن جا ڪم  
جو ھنن وڏي شوق سان خدا جواھي يھودي ٿسلونيڪيء  جي يھودين کان وڌيڪ ڪشادي ذھن وارا ھئا، ڇالء 

ڪلم قبول ڪيو ۽ روزانو پاڪ ڪتاب پڙھي ڏسندا ھئا تہ ائين برابر آھي يا نہ، جيئن پولس چئي رھيو
.آھي

. مون ڏاڍي نھٺائيء  سان ڳوڙھا ڳاڙي 20:19 رسولن جا ڪم
.۽ يھودين جي منصوبن جون مصيبتون سھي بہ خداوند جي خدمت ڪئي آھي .

7:25 رومين  
.آء  خدا جو شڪر ادا ٿو ڪريان، جيڪو اسان جي خداوند عيسي  مسيح جي وسيلي مون کي ڇڏائيندو

مطلب تہ آء  پنھنجي عقل سان خدا جي شريعت جو تابعدار آھيان، پر آء  پنھنجي انساني فطرت جي ڪري گناھہ
.جي حڪم جو تابعدار آھيان

8:6 رومين  
يڪڏھن ڪنھن جي نيت انساني فطرت جي اثر ھيٺ آھي تہ نتيجو موت آھي. پر جي ڪنھن جي نيت پاڪ روح

.جي اثر ھيٺ آھي تہ نتيجو زندگي ۽ سلمتي آھي
8:27 رومين  

جو پاڪ روح خدا جيخدا دلين جو مالڪ آھي، سو ھو ڄاڻي ٿو تہ پاڪ روح جو ارادو ڪھڙو آھي، ڇالء 
.مرضيء  موجب سندس قوم جي شفاعت ٿو ڪري

11:34 رومين  
جيئن لکيل آھي تہ

خداوند جي ارادي جي ڪنھن کي خبر آھي؟ ڪير سندس صلحڪار ٿي سگھي ٿو؟
12:2 رومين  

ھن جھان جو نمونو اختيار نہ ڪريو، بلڪ خدا جي ڏنل نئين سمجھہ وسيلي بدلجي وڃو. پوء  اوھين سمجھي
.سگھندا تہ خدا جي چڱي، پسنديدہ ۽ ڪامل مرضي ڪھڙي آھي

12:16 رومين  
.پاڻ ۾ ايڪو ڪريو. اوھين مغرور نہ ٿيو، بلڪ غريبن سان دوستي رکو. پنھنجو پاڻ کي داناء  نہ سمجھو

14:5 رومين  
ڪو ماڻھو سمجھي ٿو تہ فلڻو ڏينھن ٻين ڏينھن کان وڌيڪ بھتر آھي. پر ٻئي ماڻھوء  لء  سڀ ڏينھن ھڪ

.جھڙا آھن. ھر ھڪ کي پنھنجو پنھنجو پختو خيال ھئڻ گھرجي
15:6 رومين  

زبان ٿي اسان جي خداوند عيسي  مسيح جي خدا ۽ پيء  جي واکاڻانھيء  لء  تہ جيئن اوھين يڪدل ۽ يڪ
.ڪريو

1:10 ڪرنٿين ۱ 1  
اي ڀائرو ۽ ڀينرون! آء  اوھان کي اسان جي خداوند عيسي  مسيح جي نالي منٿ ٿو ڪريان تہ اوھين سڀيئي پاڻ

بڻت پيدا نہ ٿئي. اوھين يڪ دل ۽ يڪ راء  ٿي پاڻ ۾ مڪمل ٻڌي۾ يڪ راء  ٿيو، تہ جيئن اوھان ۾ ڪابہ اڻ
.ڪريو



2:16 ڪرنٿين ۱ 1  
 جيئن لکيل آھي تہ ڪير خداوند جي سمجھہ کي ڄاڻي ٿو،

.جو کيس صلح ڏئي؟  پر اسان کي تہ مسيح جي سمجھہ مليل آھي.
7:7 ڪرنٿين ۲ 2  

اسان کي نہ رڳو ھن جي اچڻ ڪري تسلي ملي، پر انھيء  تسليء  جي ڪري بہ جيڪا ھن کي اوھان کان ملي.
ھن اسان کي ٻڌايو تہ اوھين مون کي ڏسڻ لء  ڪيترو نہ شوق رکو ٿا، ڪيڏو نہ غم اٿو  ۽ منھنجي ساٿ

.ڏيڻ لء  ڪيترو نہ تيار آھيو. انھيء  ڪري آء  اڃا بہ وڌيڪ خوش ٿيس
28:9 تذڪرن-  توا-  رس ۱ 1 (8:12 ڪرنٿين ۲ 2  

جو جيڪڏھن ڏيڻ جي نيت ھوندي تہ پوء  جيڪي ڪجھہ بہ ڪنھن ماڻھوء  وٽ ھوندو تنھن موجب سندسڇالء 
.نذرانو خدا قبول ڪندو، نہ انھيء  موجب جيڪي وٽس نہ آھي

9:2 ڪرنٿين ۲ 2  
جو مون کي خبر آھي تہ اوھين مدد ڪرڻ لء  شوق رکو ٿا. جنھن جي ڪري آء  مڪدونيا پرڳڻي جيڇالء 

ماڻھن اڳيان اوھان تي فخر ٿو ڪريان تہ اوھين اخيا پرڳڻي جا ماڻھو گذريل سال کان مدد ڪرڻ لء  تيار
.آھيو. اوھان جي سرگرميء  انھن مان گھڻن کي جوش ڏياريو آھي

13:11 ڪرنٿين ۲ 2  
آخر ۾ اي ڀائرو ۽ ڀينرون! شل خوش ھجو. سڌرندا رھو. منھنجي نصيحت ٻڌو. ايڪي سان رھو. امن ۾ رھو.

.اھڙيء  طرح خدا جيڪو پيار ۽ امن وارو آھي سو اوھان سان ھوندو
. اوھان جي دل ۽ دماغ پوريء  طرح نئون ٿيڻ گھرجي 4:23 ا فسين  

5-2:2 فلپين  
خيالہ پوء  منھنجي ھيء  خوشي پوري ڪريو تہ ھڪ دل ٿي ۽ ھڪ جھڙي محبت رکي، ھڪ روح ٿيو ۽ ھم

رھو. ذاتي للچ ۽ اجائي ھٺ کان ڪجھہ بہ نہ ڪريو، بلڪ نماڻائيء  سان ھڪ ٻئي کي پاڻ کان بھتر
.سمجھو. اوھان مان ھر ھڪ رڳو پنھنجين ڳالھين تي نہ، پر ٻين جي ڳالھين تي بہ ڌيان ڏئي

.اوھين اھڙو ئي سڀاء  رکو جھڙو عيسي  مسيح جو ھو
4:2 فلپين  

.آء  يووئديا کي گذارش ٿو ڪريان ۽ صنتخيء  کي بہ، تہ خداوند سان گڏجي ھڪ ٿيڻ ڪري يڪدل ٿي رھن
26:3 يس-  يسعياہ (4:7 فلپين )

تڏھن خدائي اطمينان، جيڪو سمجھہ کان بلڪل ٻاھر آھي، سو عيسي  مسيح سان گڏجي ھڪ ٿيڻ جي حالت ۾
.اوھان جي دلين ۽ دماغن جي نگھباني ڪندو

3:12 ڪلسين  
، ن وڙت، حليمائيء  ۽ صبر کي ، مھربانيء  تنھنڪري جيئن خدا جا چونڊيل، پاڪ ۽ پيارا آھيو، تيئن رحمدليء 

.پوشاڪ وانگر پھري ڇڏيو
2:2 ٿسلونيڪين ۲ 2  

تہ اوھين اھو سمجھي ڄڻ تہ خداوند جو ڏينھن اڳي ئي اچي ويو آھي، پنھنجن خيالن ۾ سولئيء  سان ڊانوانڊول
نہ ٿيو. نڪي اوھين پريشان ٿيو، نہ ڪنھن اڳڪٿيء  کان، نہ ڪنھن افواھہ کان ۽ نہ ڪنھن خط کان

.جيڪو اسان وٽان آيل سمجھو
1:7 تيمٿيس ۲ 2  

جو خدا اسان کي بزدليء  وارو روح نہ ڏنو آھي، بلڪ طاقت وارو، محبت وارو ۽ خود ضابطي وارو روحڇالء 
.ڏنو اٿس
2:6 طيطس  

.ساڳي ئي طرح جوان مردن کي نصيحت ڪر تہ اھي پاڻ تي ضابطو رکندڙ ٿين
8:10 عبرانين  

وري خداوند فرمائي ٿو تہ
جيڪو عھد آء  بني اسرائيل جي گھراڻي سان’

،انھن ڏينھن کان پوء  ڪندس



سو اھو آھي تہ
،آء  پنھنجا قانون ھنن جي ذھنن ۾ وجھندس

.۽ اھي سندن دلين تي بہ لکندس
،آء  سندن خدا ٿيندس

.۽ ھو منھنجي قوم ٿيندا
1:13 پطرس ۱ 1  

تنھنڪري سمجھہ جو سندرو ٻڌي ھوشيار ٿيو ۽ جيڪو فضل عيسي  مسيح جي ظاھر ٿيڻ وقت اوھان تي ٿيندو،
.تنھن جي پوريء  طرح اميد رکو

5:2 پطرس ۱ 1  
خدا جو ڌڻ جيڪو اوھان جي سنڀال ھيٺ آھي، تنھن کي اوھين چاريو ۽ انھيء  جي نگھباني ڪريو. ھي ڪم

جيئن خدا چاھي ٿو، تيئن خوشيء  سان ڪريو، نڪي لچاريء  سبب. دل جي شوق سان ڪريو، نڪي
.پيسي جي للچ تي
3:1 پطرس ۲ 2  

اي عزيزو! ھاڻي آء  اوھان ڏانھن ھي ٻيو خط ٿو لکان. ٻنھي خطن ۾ اوھان کي يادگيري ڏياري، اوھان جي
.سچيء  دل کي ا ڀارڻ جي ڪوشش ڪئي اٿم

23:13 ايوب (1:17 يعقوب )
ھر چڱي بخشش ۽ ھر ڪامل انعام مٿان ٿو اچي، يعني انھيء  خدا پيء  وٽان ھيٺ ٿو لھي، جيڪو آسماني

.روشنين جو پيدا ڪندڙ آھي. ھو ڦرندڙ پاڇن وانگر تبديل نہ ٿو ٿئي
17:9 مڪاشفو  

انھيء  کي سمجھڻ لء  سياڻپ گھرجي. اھي ست مٿا ست جبل آھن، جن تي اھا عورت ويٺي آھي. اھي ست
.بادشاھہ بہ آھن

Bad Mind Scriptures

38:10 حزقيا (7:21 مرقس )
جو انسان جي دل مان بڇڙا خيال ٿا نڪرن، جھڙوڪ: حرامڪاري، چوري، خونڇالء  ،
12:29 لوقا  

اوھين ھن لء  خيال نہ ڪريو تہ ’ڇا کائينداسين‘ ۽ ’ڇا پيئنداسين‘ ۽ ھن بابت اوھان کي ڪابہ ڳڻتي ڪرڻ نہ
.گھرجي

12:20 رسولن جا ڪم  
ھيروديس بادشاھہ صور ۽ صيدا جي ماڻھن تي ڏاڍو ڪاوڙيل ھو. پر جيئن تہ ھنن کي بادشاھہ جي ملڪ مان

سيڌو سامان ملندو ھو، تنھنڪري اھي ٽولو ٺاھي ساڻس ملڻ آيا. ان لء  پھريائين ھنن بلسطس کي پنھنجي
پاسي ڪيو، جيڪو بادشاھہ جي محلت جو دربان ھو. پوء  ھيروديس کي عرض ڪيائون تہ اسان سان

.پرچاء  ڪريو
14:2 رسولن جا ڪم  

.پر جن يھودين ايمان نہ آندو، تن غير قوم وارن کي ڀڙڪايو ۽ انھن جي جذبات کي ڀائرن جي خلف ڪيائون
1:28 رومين  

جھڙيء  طرح ھنن خدا کي سڃاڻڻ کان منھن موڙيو، تھڙيء  طرح خدا بہ کين بڇڙن ڪمن ۾ ڇڏي ڏنو، تہ جيئن
.ھو گمراھيء  جا ڪم ڪندا رھن

8:6,7 رومين  
جيڪڏھن ڪنھن جي نيت انساني فطرت جي اثر ھيٺ آھي تہ نتيجو موت آھي. پر جي ڪنھن جي نيت پاڪ

جو اھاروح جي اثر ھيٺ آھي تہ نتيجو زندگي ۽ سلمتي آھي. انساني نيت خدا جو دشمن بڻائي ٿي، ڇالء 
.نيت نہ شريعت جي تابع آھي ۽ نڪي تابع ٿي سگھي ٿي

11:20 رومين  



تہ انھن ايمان نہ آندو ۽ اوھين انھيء  جاء ھائو، اھو صحيح آھي. پر اھي انھيء  ڪري ڀڳيون ويون، ڇاڪاڻ
جو اوھان ايمان آندو آھي. سو اوھان کي انھيء  تي فخر نہ، بلڪ خوف ڪرڻ گھرجيتي بيٺا آھيو، ڇالء  .

10:5 ڪرنٿين ۲ 2  
اسين اجاين دليلن ۽ ھر ان وڏي رڪاوٽ کي ڊاھيون ٿا، جيڪا خدا جي سڃاڻپ جي برخلف اڀري ٿي. اسين ھر

.ھڪ خيال کي قيد ڪري مسيح جو فرمانبردار ٿا بڻايون
11:3 ڪرنٿين ۲ 2  

پر مون کي اھو ڊپ آھي تہ جيئن نانگ پنھنجي مڪاريء  سان حوا کي برغليو، تيئن متان ڪنھن نموني اوھان
.جون دليون بہ انھيء  سادگيء  ۽ پاڪائيء  کان بگڙي وڃن جيڪي مسيح لء  ھئڻ گھرجن

2:3 ا فسين  
ان وقت اسين سڀيئي بہ انھن سان گڏ پنھنجي انساني فطرت جي جسماني خواھشن موجب زندگي گذاريندا
ھئاسين ۽ پنھنجي جسم ۽ دل جون خواھشون پوريون ڪندا ھئاسين. اسين فطري حالت جي ڪري ٻين

.سڀني وانگر خدا جي ناراضپي جا حقدار ھئاسين
4:17 ا فسين  

تنھنڪري آء  خداوند جي نالي اوھان کي زور ڏيندي چوان ٿو تہ اوھين اڳتي اھڙيء  طرح نہ ھلو، جھڙيء  طرح
.غير قومون پنھنجن اجاين خيالن موجب ھلن ٿيون

23:17 حزقيا; 21:27 چوڻ (1:21 ڪلسين )
ڪنھن وقت اوھين خدا کان ڇڄي ڌار ٿيل ھئا ۽ پنھنجن بڇڙن ڪمن جي ڪري پنھنجيء  دل ۾ سندس دشمن ٿي

.پيا ھئا
2:18 ڪلسين  

ائين نہ ٿئي جو ڪو ماڻھو ڪ وڙي ن وڙت ڪري ۽ ملئڪن جي عبادت ڪرڻ کي پسند ڪري اوھان کي انعام
.کٽڻ کان محروم رکي. اھڙو ماڻھو ڏٺل شين ۾ محو ٿي پنھنجي جسماني عقل تي اجايو ڦونڊجي ٿو

5:14 ٿسلونيڪين ۱ 1  
اي ڀائرو ۽ ڀينرون! اسين اوھان کي نصيحت ٿا ڪريون تہ اجايو وقت وڃائڻ وارن کي سمجھايو، بزدل ماڻھن

.کي ھمتايو، ھيڻن جي مدد ڪريو ۽ سڀني سان ڏاڍي صبر سان پيش اچو
6:5  تيمٿيس ۱ 1  

بڻت پيدا ٿيندي ٿي رھي. اھي سچ کان محروم آھن ۽ دينداريء  کي مالياھڙن بدنيت ماڻھن جي وچ ۾ سدائين اڻ
.فائدي حاصل ڪرڻ جو ذريعو سمجھن ٿا

3:8  تيمٿيس ۲ 2  
جھڙيء  طرح ينيس ۽ يمبريس موسي  جي مخالفت ڪئي ھئي، تھڙيء  طرح ھي ماڻھو بہ سچ جي مخالفت ڪن

.ٿا. ھي اھڙا ماڻھو آھن جن جو عقل بگڙيل آھي ۽ جيڪي ڪوڙي ايمان رکڻ جي ڪري رد ٿيل آھن
1:15 طيطس  

پاڪ ماڻھن لء  سڀ شيون پاڪ آھن، پر جيڪي پليت ۽ ايمان نہ آڻيندڙ آھن، تن جي لء  ڪابہ شيء  پاڪ
.ناھي. حقيقت ۾ انھن جو عقل توڙي ضمير ٻئي پليت آھن

12:3 عبرانين  
انھيء  تي غور ڪريو، جنھن گنھگارن جي طرفان ايتري مخالفت برداشت ڪئي، تان تہ اوھين بيزار ٿي ھمت

.نہ ھاريو
1:8 يعقوب  
دليو ماڻھو آھي، جيڪو پنھنجي ڪنھن بہ ڳالھہ تي قائم نہ ٿو رھيجو اھو ٻہڇالء  .
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