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Good Mind Scriptures

Рут  1:18  Ноомӣ  чун  фаҳмид,  ки  Рут  аз  гапаш  намегардад,  дигар  чизе
нагуфт.

Марқус 5:15 Ва назди Исо омада, он девонаро нишаста диданд, ки дар вай
легион буд, ва либос пӯшидааст ва ақлаш солим гаштааст; ва ҳаросон
шуданд.

Луқо 8:35 Мардум барои дидани воқеа берун рафтанд, ва назди Исо омада,
он мардро, ки аз дарунаш девҳо баромада буданд, диданд, ки либос дар
тан ва ақлаш солим пеши пойҳои Исо нишастааст; ва ҳаросон шуданд.

Аъмоли  17:11  Яҳудиёни он ҷо назар ба аҳли Таслӯникӣ равшанфикртар
буданд:  бо  иштиёқи  комил  каломро  гӯш  мекарданд  ва  ҳар  рӯз
Навиштаҳоро санҷида мебаромаданд, то бидонанд, ки оё дар ҳақиқат
ҳамин тавр аст ё не;

Аъмоли 20:19 «Дар ҳолате ки бо камоли фурӯтанӣ, бо ашкҳои бисьёр ва бо
машаққатҳое ки ба туфайли дасисаҳои яҳудиён ба сарам меомад, ба
Худованд хизмат кардам,

Румиён  7:25  Худоро ба воситаи Худованди мо Исои Масеҳ шукр мегӯям.
Пас,  ман  бо  хиради  худ  шариати  Худоро  бандагӣ  мекунам,  вале  бо
ҷисми худ қонуни гуноҳро.

Румиён  8:6  Фикрҳои ҷисмонй мамот аст, аммо фикрҳои рӯҳонӣ - ҳаёт ва
сулҳу осоиштагй,

Румиён 8:27 Таҳқиқкунандаи дилҳо аз андешаи Рӯҳ огоҳ аст, чунки Ӯ барои
муқаддасон мувофики хости Худо шафоат мекунад.

Румиён 11:34 Зеро кист, ки афкори Худовандро дарк карда бошад? Ё кист,
ки мушовири Ӯ шуда бошад?

Румиён  12:2  Худро  ба  ин  дуньё  ҳамшакл  насозед,  балки  ба  воситаи
таҷдиди ақлатон шакли тозае ба худ бигиред, то дарк кунед, ки иродаи
нек, писандида ва комили Худо чист.

Румиён 12:16 Бо якдигар ҳамфикр бошед; ҳавобаландӣ накунед, балки бо
ҳакирон муошират намоед; худро доно мапиндоред.

Румиён 14:5 Як кас як рӯзро аз рӯзи дигар авло медонад; лекин каси дигар
рӯзҳоро  баробар  медонад.  Бигзор  ҳар  яке  дар  эътиқоди  худ  устувор
бошад.

Румиён 15:6 То ки шумо якдилона, бо як забон Худо ва Падари Худованди
мо Исои Масеҳро ҳамду сано гӯед.



1  Қӯринтиён  1:10  Аз  шулю,  эй  бародарон,  ба  исми Худованди мо Исои
Масеҳ  илтимос  мекунам,  ки  ҳамаатон  айни  як  суханро  гӯед,  ва  дар
байни шумо ҷудоие набошад, балки шумо дар як рӯҳ ва дар як фикр
муттаҳид бошед.

1  Қӯринтиён  2:16  Зеро кист, ки фикри Худовандро дониста бошад, то ки
Ӯро таълим диҳад? Лекин мо фикри Масеҳро дорем.

2 Қӯринтиён 7:7 Ва на танҳо бо омадани ӯ, балки бо он тасаллое низ, ки ӯ
дар шумо ёфта буд, вақте ки аз иштиёқмандии шумо, аз навҳаи шумо ва
аз рашке ки шумо дар ҳаққи ман доред, ба мо нақл кард, ба тавре ки ман
боз зиёдтар шод шудам.

2 Қӯринтиён 8:12 Зеро, кас агар ҳиммат дошта бошад, аз рӯи он чи ӯ дорад,
мақбул меафтад, на аз рӯи он чи ӯ надорад. (1 Вақоеънома 28:9)

2 Қӯринтиён 9:2 ДАР бораи хизмате ки ба мадади муқаддасон аст, ба шумо
навиштанам зиёдатист,

2  Қӯринтиён  13:11  Хуллас,  эй  бародарон,  шод  бошед!  Комил  шавед,
тасалло  ёбед,  якдил  бошед,  осоиштагиро  ҳифз  намоед,  -  ва  Худои
муҳаббат ва осоиштагӣ бо шумо хоҳад буд.

Эфсӯсиён 4:23 Ва хиради шумо бояд дар Рӯҳ тоза шавад,
Филиппиён 2:2-5 Пас шодии маро пурра кунед, ба тавре ки дорои як фикр

бошед,  дорои як  муҳаббат  буда,  якдил ва  ҳамфикр  бошед,  3  Аз  руи
рақобат  ё  шӯҳратпарастй  ҳеҷ  коре  накунед,  балки  бо  фурӯтанӣ
якдигарро аз худ авло донед, 4 Ва ҳар яке на танҳо дар бораи худаш,
балки дар бораи дигарон низ ғамхорӣ намояд. 5 Зеро дар шумо низ бояд
айни ҳамон ҳиссиёт бошад, ки дар Исои Масеҳ буд,

Филиппиён  4:2  Аз  Авҳӯдия  илтимос  мекунам  ва  аз  Сунтихӣ  илтимос
мекунам, ки дар Худованд ҳамфикр бошанд.

Филиппиён 4:7  Ва осоиштагии Худо, ки аз ҳар хирад болотар аст, дилҳои
шумо ва фикрҳои шуморо дар Исои Масеҳ нигоҳ хоҳад дошт. (Ишаъё
26:3)

Қӯлассиён  3:12  Пас,  ҳамчун  баргузидагони  муқаддас  ва  маҳбуби  Худо,
марҳамат, меҳрубонӣ, хоксорӣ, фурӯтанй ва пурсабриро дар бар кунед,

2  Таслӯникиён 2:2  Нагузоред,  ки  фикри  щумо  зуд  ба  шубҳа  афтад,  ва
ҳаросон нашавед на аз нубуввати рӯҳ, на аз калом ва на аз номае ки гӯё
мо фиристода бошем дар бораи он ки рӯзи Масеҳ фаро расидааст.

2  Тимотиюс  1:7  Зеро ки Худо ба мо на рӯҳи тарсу ҳаросро, балки рӯҳи
қувват ва муҳаббат ва парҳезгорӣ додааст.

Титус 2:6 Ҷавононро низ насиҳат намо, ки боисмат бошанд.
Ибриён  8:10 "Зеро ин аст аҳде ки бо хонадони Исроил баъд аз он айём

хоҳам баст, мегуяд Худованд: қонунҳои Худро дар афкори онҳо хоҳам
гузошт ва дар дилҳои онҳо хоҳам навишт, ва Худои онҳо хоҳам буд, ва



онҳо қавми Ман хоҳанд буд.
1  Петрус  1:13  Бинобар ин,  камари ақли худро  маҳкам баста ва  ҳушьёр

шуда, ба файзе ки дар вақти зуҳури Исои Масеҳ ба шумо ато хоҳад шуд,
комилан умедвор бошед.

1 Петрус 5:2 Рамаи Худоро, ки назди шумост, бичаронед ва ба он назорат
кунед, на ба таври маҷбурӣ, балки ба таври ихтиёрй, чунон ки мақбули
Худост, ва на аз барои тамаи нангин, балки аз сидқи дил,

2 Петрус 3:1 ИН номаи дуюм аст, ки ба шумо, эй маҳбубон, менависам; дар
онҳо бо роҳи ёдоварӣ фикри поки шуморо таҳрик медиҳам,

Яъқуб  1:17  Ҳар  як  инъоми  нек  ва  ҳар  як  бахшоиши комил  аз  боло,  аз
ҷониби  Падари  нурҳо  нозил  мешавад,  ки  дар  Ӯ  тағьироте  ва  ҳеҷ
дитаргуние мавҷуд нест. (Айюб 23:13)

Ваҳйи 17:9 «Дар ин ҷост ақле ки ҳикмат дорад. Ҳафт калла ҳафт кӯҳест, ки
он зан бар онҳо нишастааст,
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Рут  1:18  Ноомӣ  чун  фаҳмид,  ки  Рут  аз  гапаш  намегардад,  дигар  чизе
нагуфт.

Марқус 7:21 «Зеро ки аз даруни дили одам хаёлоти бад, зино, фисқ, катл,
(Ҳизқиё 38:10)

Луқо  12:29  «Ва  шумо  дар  чустуҷӯи  он  набошед,  ки  чӣ  бихӯред  ё  чӣ
бипӯшед, ва аз ғам осуда бошед,

Аъмоли 12:20 Ҳиродус ба мардуми Сӯр ва Сидӯн бисьёр ҳашмгин буд, ва
онҳо,  маслиҳатро ба як  ҷо монда,  назди ӯ омаданд ва Блостусро,  ки
нозири  ҳобгоҳи  подшоҳ  буд,  ба  тарафи  худ  кашида,  талаби  сулҳ
карданд, чунки диёрашон аз кишвари подшох асбоби маишат меёфт.

Аъмоли  14:2  Аммо  яҳудиёне  ки  имон  наоварда  буданд,  дилҳои
гайрияҳудиёнро шӯронида, ба муқобили бародарон барангехтанд.

Румиён  1:28  Ва  азбаски  онҳо  Худоро  бо  ақли  худ  пшнохган  нахостанд,
Худо  онҳоро  ба  афкори  фосид  гирифтор  кард,  то  ки  корҳои  носазо
кунанд,

Румиён 8:6,7 Фикрҳои ҷисмонй мамот аст, аммо фикрҳои рӯҳонӣ - ҳаёт ва
сулҳу осоиштагй, 7 Чунки фикрҳои ҷисмонй душманӣ ба Худост, зеро ки
ба шариати Худо итоат намекунад ва наметавонад итоат кунад.

Румиён 11:20 Бале. Онҳо ба сабаби беимонӣ щикаста ҷудо шудаанд, аммо
ту ба воситаи имон истодагӣ мекунӣ: ғурур макун, балки битарс.

2 Қӯринтиён 10:5 Мо дасисаҳо ва ҳар баландгириро, ки бар зидди дониши



Худо қиём мекунад, сарнагун месозем ва ҳар фикрро ба итоати Масеҳ
асир мекунем,

2  Қӯринтиён  11:3  Аммо тарси он дорам, ки чӣ тавре ки мор бо макри худ
Ҳавворо фирефта намуд, ҳамон тавр афкори шумо низ фосид шуда, аз
самимияте ки дар Масеҳ аст, рӯ хоҳад тофт.

Эфсӯсиён  2:3  Дар миёни  онҳо  ҳамаи мо низ  як  вақте  аз  рӯи  шаҳавоти
ҷисми худ зиндагӣ карда, ҳавасҳои ҷисм ва хаёлотро ба ҷо меовардем
ва табиатан, мисли дигарон, фарзандони ғазаб будем.

Эфсӯсиён  4:17  Пас, чунин мегуям ва дар Худованд шаҳодат медиҳам, ки
шумо дигар он тавр рафтор накунед, ки бутпарастон аз рӯи хаёлоти ҳеҷу
пучи худ рафтор мекунағд.

Қӯлассиён  1:21  Ва шуморо,  ки як вақте,  ба сабаби майл доштанатон ба
аъмоли бад, бегона ва душман будед, (Масалҳо 21:27; Ҳизқиё 23:17)

Қӯлассиён  2:18  Касе шуморо ба воситаи хоксорй ва ибодати фариштагон
аз подош маҳрум накунад, дар сурате ки вай ба чизҳое ки надидааст,
мудохила менамояд, аз ақли чисмонии худ беҳуда меболад.

1  Таслӯникиён 5:14  Инчунин  аз  шумо,  эй  бародарон,  хоҳишмандем,  ки
танбалонро  насиҳат  кунед,  беҷуръатонро  тасаллӣ  диҳед,  сустонро
дастгирӣ намоед, бо ҳар кас пурсабр бошед.

2  Таслӯникиён 2:2  Нагузоред,  ки  фикри  щумо  зуд  ба  шубҳа  афтад,  ва
ҳаросон нашавед на аз нубуввати рӯҳ, на аз калом ва на аз номае ки гӯё
мо фиристода бошем дар бораи он ки рӯзи Масеҳ фаро расидааст.

1 Тимотиюс 6:5 Ва мунозираҳои бекора ба амал меояд дар миёни шахсони
ақлрамида ва аз ҳақиқат бегонае ки мувофиқи пиндошташон диндорй
манбаи фоида аст. Аз чунин шахсон канорагирӣ намо.

2  Тимотиюс  3:8  Чунон ки Янис ва Ямбрис ба мукрбили Мусо қиём карда
буданд,  ончунон  инҳо  низ,  ки  мардуми  олудафикр  ва  мардуди  имон
мебошанд, ба муқобили ростӣ киём мекунанд.

Титус 1:15 Барои покон ҳама чиз пок аст; вале барои палидон ва беимонон
ҳеҷ  чиз  пок  нест,  балки  ҳам  хиради  онҳо  ва  ҳам  виҷдонашон  палид
гардидааст.

Ибриён 12:3 Дар бораи Ӯ фикр кунед, ки аз дасти гуноҳкорон ба чунин хорӣ
тоб овард, то ки шумо дар ҷонҳои худ хаста ва суст нашавед.

Яъқуб 1:8 Шахси дудила дар ҳамаи роҳҳои худ ноустувор аст.
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