
Amharic - ማጽናናት - Comfort Scriptures

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 1:2-4 ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ 
ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። 3 የርኅራኄ አባት የመጽናናትም ሁሉ አምላክ 
የሆነ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። 4 እርሱ በመከራችን ሁሉ 
ያጽናናናል፥ ስለዚህም እኛ ራሳችን በእግዚአብሔር በምንጽናናበት መጽናናት በመከራ 
ሁሉ ያሉትን ማጽናናት እንችላለን።

መጽሐፈ ምሳሌ 15:13 ደስ ያለው ልብ ፊትን ያበራል፤ በልብ ኀዘን ግን ነፍስ 
ትሰበራለች።

1 መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ። 8:66 ፤ በስምንተኛውም ቀን ሕዝቡን አሰናበተ፤ 
እነርሱም ንጉሡን መረቁ፥ እግዚአብሔርም ለባሪያው ለዳዊትና ለሕዝቡ ለእስራኤል 
ስላደረገው ቸርነት ሁሉ በልባቸው ተደስተው ሐሤትም አድርገው ወደ ስፍራቸው 
ሄዱ።

1 መጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ። 16:10 ፤ በቅዱስ ስሙ ተጓደዱ፤ እግዚአብሔርን 
የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው።

መጽሐፈ ምሳሌ 12:25 ሰውን የልቡ ኀዘን ያዋርደዋል፤ መልካም ቃል ግን ደስ 
ያሰኘዋል።

መጽሐፈ ምሳሌ 13:12 የምትዘገይ ተስፋ ልብን ታሳዝናለች፤ የተገኘች ፈቃድ ግን 
የሕይወት ዛፍ ናት።

ትንቢተ ኢሳይያስ 30:26 ፤ እግዚአብሔርም የሕዝቡን ስብራት በጠገነ ዕለት፥ 
መቅሰፍቱ የቈሰለውንም በፈወሰ ዕለት፥ የጨረቃ ብርሃን እንደ ፀሐይ ብርሃን፥ 
የፀሐይም ብርሃን እንደ ሰባት ቀን ብርሃን ሰባት እጥፍ ይሆናል።

ትንቢተ ሆሴዕ 13:8 ፤ ልጅዋ እንደ ተነጠቀባት ድብ እገጥማቸዋለሁ፥ የልባቸውንም 
ስብ እቀድዳለሁ፤ በዚያም እንደ አንበሳ እበላቸዋለሁ፥ የምድረ በዳም አውሬ 
ይነጣጠቃቸዋል።

1 መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ 1:8,10 ፤ ባልዋም ሕልቃና። ሐና ሆይ፥ ለምን 
ታለቅሻለሽ? ለምንስ አትቀምሺም? ለምንስ ልብሽ ያዝንብሻል? እኔስ ከአሥር ልጆች 
አልሻልልሽምን? አላት። 10 ፤ እርስዋም በልብዋ ትመረር ነበር፥ በእግዚአብሔር ፊት 
ጸለየች፥ ጽኑ ልቅሶም አለቀሰች። 

መዝሙረ ዳዊት 25:16,17 እኔ ብቻዬንና ችግረኛ ነኝና ፊትህን ወደ እኔ አድርግ 
ማረኝም። 17 የልቤ ችግር ብዙ ነው፤ ከጭንቀቴ አውጣኝ።

መዝሙረ ዳዊት 34:18 እግዚአብሔር ልባቸው ለተሰበረ ቅርብ ነው፥ መንፈሳቸው 
የተሰበረውንም ያድናቸዋል።

መዝሙረ ዳዊት 38:8 ታመምሁ፤ እጅግም ተቸገርሁ፥ ከልቤ ውዝዋዜም የተነሣ 
ጮኽሁ።



መዝሙረ ዳዊት 55:4 ልቤ በላዬ ተናወጠብኝ፥ የሞት ድንጋጤም ወደቀብኝ።
መዝሙረ ዳዊት 61:2,3 ልቤ ተስፋ በቈረጠ ጊዜ ከምድር ዳርቻ ወደ አንተ 

እጮኻለሁ፤ በድንጋይ ላይ ከፍ ከፍ አደረግኸኝ። 3 ጽኑ ግንብ በጠላት ፊት 
ተስፋዬም ሆነኸኛልና መራኸኝ።

መዝሙረ ዳዊት 62:8 የሕዝብ ማኅበር ሁላችሁ፥ በእርሱ ታመኑ፥ ልባችሁንም በፊቱ 
አፍስሱ፤ እግዚአብሔር ረዳታችን ነው።

መዝሙረ ዳዊት 73:26 የልቤ አምላክ ሆይ፥ ልቤና ሥጋዬ አለቀ፤ እግዚአብሔር ግን 
ለዘላለም እድል ፈንታዬ ነው።

መዝሙረ ዳዊት 77:2,3 በመከራዬ ቀን እግዚአብሔርን ፈለግሁት፤ እጆቼ በሌሊት 
በፊቱ ናቸው፥ አላረፍሁምም፥ ነፍሴም መጽናናትን አልቻለችም። 3 እግዚአብሔርን 
አሰብሁት ደስ አለኝም፤ ተናገርሁ፥ ነፍሴም ፈዘዘች።

መዝሙረ ዳዊት 86:11  አቤቱ፥ መንገድህን ምራኝ፥ በእውነትህም እሄዳለሁ፤ ስምህን 
ለመፍራት ልቤ ደስ ይለዋል።

መዝሙረ ዳዊት 109:22 እኔ ችግረኛ ምስኪንም ነኝና፥ ልቤም በውስጤ ደነገጠብኝ።
መዝሙረ ዳዊት 112:7,8 ከክፉ ነገር አይፈራም፤ በእግዚአብሔር ለመታመን ልቡ 

የጸና ነው። 8 በጠላቶቹ ላይ እስኪያይ ድረስ ልቡ ጽኑ ነው፥ አይፈራም።
መዝሙረ ዳዊት 143:4 ነፍሴ በውስጤ አለቀችብኝ፥ ልቤም በውስጤ ደነገጠብኝ።
መዝሙረ ዳዊት 147:3 ልባቸውን የቈሰሉትን ይፈውሳል፥ ሕማማቸውንም ይጠግናል።
መጽሐፈ ምሳሌ 14:30 ትሑት ልብ የሥጋ ሕይወት ነው፤ ቅንዓት ግን አጥንትን 

ያነቅዛል።
መጽሐፈ መክብብ 1:13 ፤ ከሰማይም በታች የተደረገውን ሁሉ በጥበብ እፈልግና 

እመረምር ዘንድ ልቤን አተጋሁ፤ እግዚአብሔር ይደክሙባት ዘንድ ይህችን ለሰው 
ልጆች የሰጠ ክፉ ጥረት ናት።

መጽሐፈ መክብብ 2:10 ፤ ዓይኖቼንም ከፈለጉት ሁሉ አልከለከልኋቸውም፤ ልቤም 
በድካሜ ሁሉ ደስ ይለው ነበርና ልቤን ከደስታ ሁሉ አላራቅሁትም ከድካሜም ሁሉ 
ይህ እድል ፈንታዬ ሆነ።

መጽሐፈ መክብብ 2:22,23 ፤ ከፀሐይ በታች በደከመበት ድካም ሁሉና በልቡ አሳብ 
የሰው ጥቅም ምንድር ነው? 23 ፤ ዘመኑ ሁሉ ኀዘን፥ ጥረትም ትካዜ ነው፤ ልቡም 
በሌሊት አይተኛም፤ ይህም ደግሞ ከንቱ ነው።

መጽሐፈ መክብብ 11:10 ፤ ሕፃንነትና ጕብዝና ከንቱዎች ናቸውና ከልብህ ኀዘንን 
አርቅ፥ ከሰውነትህም ክፉን ነገር አስወግድ።

ትንቢተ ኢሳይያስ 30:29 ፤ ዝማሬ በተቀደሰች የዐውደ ዓመት ሌሊት እንደሚሆን 
ዝማሬ ይሆንላችኋል፤ ወደ እግዚአብሔርም ተራራ ወደ እስራኤል አምባ ይመጣ 
ዘንድ እንቢልታ ይዞ እንደሚሄድ ሰው የልብ ደስታ ይሆንላችኋል።

ትንቢተ ኢሳይያስ 57:15 ፤ ለዘላለም የሚኖር ስሙም ቅዱስ የሆነ፥ ከፍ ያለው ልዑል 
እንዲህ ይላል። የተዋረዱትን ሰዎች መንፈስ ሕያው አደርግ ዘንድ፥ የተቀጠቀጠውንም 



ልብ ሕያው አደርግ ዘንድ፥ የተቀጠቀጠና የተዋረደ መንፈስ ካለው ጋር በከፍታና 
በተቀደሰ ስፍራ እቀመጣለሁ።

ትንቢተ ኢሳይያስ 65:14 ፤ እነሆ፥ ባሪያዎቼ ከልባቸው ደስታ የተነሣ ይዘምራሉ፥ 
እናንተ ግን ከልባችሁ ኀዘን የተነሣ ትጮኻላችሁ፥ መንፈሳችሁም ስለ ተሰበረ ወዮ 
ትላላችሁ።

ትንቢተ ኢሳይያስ 66:13,14 ፤ እናት ልጅዋን እንደምታጽናና እንዲሁ አጽናናችኋለሁ፥ 
በኢየሩሳሌምም ውስጥ ትጽናናላችሁ። 14 ፤ ታያላችሁ፥ ልባችሁም ሐሤት 
ታደርጋለች፥ አጥንታችሁም እንደ ለምለም ሣር ትበቅላለች፤ የእግዚአብሔርም እጅ 
ለሚፈሩት ትታወቃለች፥ በጠላቶቹም ላይ ይቈጣል።

ትንቢተ ኤርምያስ 15:16 ቃልህ ተገኝቶአል እኔም በልቼዋለሁ፤ አቤቱ፥ የሠራዊት 
አምላክ ሆይ፥ በስምህ ተጠርቻለሁና ቃልህ ሐሤትና የልብ ደስታ ሆነኝ።

ትንቢተ ኤርምያስ 24:7 እኔም እግዚአብሔር እንደ ሆንሁ የሚያውቅ ልብ 
እሰጣቸዋለሁ፤ በፍጹምም ልባቸው ወደ እኔ ይመለሳሉና ሕዝብ ይሆኑኛል እኔም 
አምላክ እሆናቸዋለሁ።

የዮሐንስ ወንጌል 14:1 ልባችሁ አይታወክ፤ በእግዚአብሔር እመኑ፥ በእኔም ደግሞ 
እመኑ።

የዮሐንስ ወንጌል 14:27 ሰላምን እተውላችኋለሁ፥ ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፤ እኔ 
የምሰጣችሁ ዓለም እንደሚሰጥ አይደለም። ልባችሁ አይታወክ አይፍራም።

የዮሐንስ ወንጌል 16:6 ነገር ግን ይህን ስለ ተናገርኋችሁ ኀዘን በልባችሁ ሞልቶአል።
የዮሐንስ ወንጌል 16:22 እንግዲህ እናንተ ደግሞ አሁን ታዝናላችሁ፤ ነገር ግን እንደ ገና 

አያችኋለሁ ልባችሁም ደስ ይለዋል፥ ደስታችሁንም የሚወስድባችሁ የለም።
የሐዋርያት ሥራ 2:46 በየቀኑም በአንድ ልብ ሆነው በመቅደስ እየተጉ በቤታቸውም 

እንጀራ እየቈረሱ፥ በደስታና በጥሩ ልብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር፤
ወደ ሮሜ ሰዎች 9:2 ብዙ ኀዘን የማያቋርጥም ጭንቀት በልቤ አለብኝ ስል በክርስቶስ 

ሆኜ እውነትን እናገራለሁ፤ አልዋሽምም፤ ሕሊናዬም በመንፈስ ቅዱስ 
ይመሰክርልኛል።

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 2:4 በብዙ መከራና ከልብ ጭንቀት በብዙም እንባ ጽፌላችሁ 
ነበርና፤ ይህም እናንተን አብዝቼ የምወድበትን ፍቅር እንድታውቁ እንጂ 
እንዳሳዝናችሁ አይደለም።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 5:19 በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ 
ተነጋገሩ፤ ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ፤

Pastor T. John Franklin
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