
جيد عقل الكتب  – Good Mind Scriptures

  فوضعوه في المحرس ليعلن لهم عن فم الرب24:12ليويين 
   يواذا جاء ليوي من احد ابوابك من جميع اسرائيل حيث هو متغرب18:6تثنية 

يوجاء بكل رغبة نفسه الى المكان الذي يختاره الرب
   فقالت نعمي لكنتيها اذهبا ارجعا كل يواحدة الى بيت امها.يوليصنع1:8راعوث 

.الرب معكما احسانا كما صنعتما بالموتى يوبي
   يوانت يا سليمان ابني اعرف اله ابيك يواعبده بقلب كامل يونفس28:9اخبار  1

 راغبة لن الرب يفحص جميع القلوب يويفهم كل تصورات الفكار.فاذا طلبته
.يوجد منك يواذا تركته يرفضك الى البد

   فبنينا السور يواتdصل كل السور الى نصفه يوكان للشعب قلب في4:6نحميا 
العمل
.  اما هو فوحده فمن يردdه.يونفسه تشتهي فيفعل23:13ايوب 
  الجاهل يظهر كل غيظه يوالحكيم يسكنه اخيرا29:11امثال 

.  ذيو الراي الممكن تحفظه سالما سالما لنه عليك متوكل26:3اشعياء 
   يوجاءيوا الى يسوع فنظريوا المجنون الذي كان فيه اللجئون جالسا5:15مرقس 

.يولبسا يوعاقل.فخافوا
   يوكان هؤلء اشرف من الذين في تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل17:11اعمال 

.نشاط فاحصين الكتب كل يوم هل هذه المور هكذا
   اخدم الرب بكل تواضع يودموع كثيرة يوبتجارب اصابتني بمكايد20:19اعمال 
.اليهود
   اشكر ا بيسوع المسيح ربنا.اذا انا نفسي بذهني اخدم ناموس7:25ريومية 

ا يولكن بالجسد ناموس الخطية
.  لن اهتمام الجسد هو موت يولكن اهتمام الريوح هو حياة يوسلم8:6ريومية 
   يولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الريوح.لنه بحسب8:27ريومية 

.مشيئة ا يشفع في القديسين
.  لن من عرف فكر الرب ايو من صار له مشيرا11:34ريومية 
   يول تشاكلوا هذا الدهر.بل تغيdريوا عن شكلكم بتجديد اذهانكم12:2ريومية 

.لتختبريوا ما هي ارادة ا الصالحة المرضية الكاملة
   مهتمين بعضكم لبعض اهتماما يواحدا غير مهتمين بالمور العالية12:16ريومية 

.بل منقادين الى المتضعين.ل تكونوا حكماء عند انفسكم
   يواحد يعتبر يوما ديون يوم يوآخر يعتبر كل يوم.فليتيقن كل يواحد في14:5ريومية 
.عقله

.  لكي تمجديوا ا ابا ربنا يسوع المسيح بنفس يواحدة يوفم يواحد15:6ريومية 
  لنه من عرف فكر الرب فيعلمه.يواما نحن فلنا فكر المسيح2:16كورنثوس  1
   يوليس بمجيئه فقط بل ايضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم7:7كورنثوس  2

.يوهو يخبرنا بشوقكم يونوحكم يوغيرتكم لجلي حتى اني فرحت اكثر
   لنه ان كان النشاط موجودا فهو مقبول على حسب ما8:12كورنثوس  2

.للنسان ل على حسب ما ليس له



   لني اعلم نشاطكم الذي افتخر به من جهتكم لدى المكديونيين9:2كورنثوس  2
.ان اخائية مستعدة منذ العام الماضي.يوغيرتكم قد حرdضت الكثرين

  يوتتجدديوا بريوح ذهنكم4:23افسس 
   ل شيئا بتحزب ايو بعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض افضل2:3فيلبي 

.من انفسهم
   اطلب الى افودية يواطلب الى سنتيخي ان تفتكرا فكرا يواحدا في4:2فيلبي 

.الرب
   يوسلم ا الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم يوافكاركم في4:7فيلبي 

المسيح يسوع
   فالبسوا كمختاري ا القديسين المحبوبين احشاء رأفات3:12كولوسي 

يولطفا يوتواضعا يويوداعة يوطول اناة
   ان ل تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم يول ترتاعوا ل بريوح يول2:2تسالونيكي  2

.بكلمة يول برسالة كانها منا اي ان يوم المسيح قد حضر
  لن ا لم يعطنا ريوح الفشل بل ريوح القوة يوالمحبة يوالنصح1:7تيموثايوس  2

  كذلك عظ الحداث ان يكونوا متعقلين2:6تيطس 
   لن هذا هو العهد الذي اعهده مع بيت اسرائيل بعد تلك اليام8:10عبرانيين 

 يقول الرب اجعل نواميسي في اذهانهم يواكتبها على قلوبهم يوانا اكون لهم
.الها يوهم يكونون لي شعبا

   لذلك منطقوا احقاء ذهنكم صاحين فالقوا رجاءكم بالتمام على1:13بطرس  1
.النعمة التي يؤتى بها اليكم عند استعلن يسوع المسيح

   ارعوا رعية ا التي بينكم نظdارا ل عن اضطرار بل بالختيار يول5:2بطرس  1
.لربح قبيح بل بنشاط

   هذه اكتبها الن اليكم رسالة ثانية ايها الحباء فيهما انهض3:1بطرس  2
بالتذكرة ذهنكم النقي

   هنا الذهن الذي له حكمة.السبعة الرؤيوس هي سبعة جبال عليها17:9رؤيا 
.المرأة جالسة
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