
Amharic - Good Mind Scriptures

ኦሪት ዘሌዋውያን 24:12 ፤ ከእግዚአብሔርም አፍ ስለ እርሱ ፍርድ እስኪወጣላቸው 
ድረስ በግዞት አኖሩት።

ኦሪት ዘዳግም 18:6  ፤ አንድ ሌዋዊ ሰው ከሚቀመጥባቸው በእስራኤል ሁሉ ዘንድ 
ካሉት ከአገር ደጆች ከአንዲቱ ቢወጣ፥ በፍጹም ፈቃድም እግዚአብሔር ወደ 
መረጠው ስፍራ ቢመጣ፥

መጽሐፈ ሩት 1:18  ፤ ኑኃሚንም ከእርስዋ ጋር ለመሄድ እንደ ቈረጠች ባየች ጊዜ 
እርስዋን ከመናገር ዝም አለች።

1 መጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ። 28:9 ፤ አንተም፥ ልጄ ሰሎሞን ሆይ፥ እግዚአብሔር 
ልብን ሁሉ ይመረምራልና፥ የነፍስንም አሳብ ሁሉ ያውቃልና፥ የአባትህን አምላክ 
እወቅ፤ በፍጹም ልብና በነፍስህ ፈቃድም አምልከው፤ ብትፈልገው ታገኘዋለህ፤ 
ብትተወው ግን ለዘላለም ይጥልሃል።

መጽሐፈ ነህምያ። 4:6  ፤ ቅጥሩንም ሠራን፤ ቅጥሩም ሁሉ እስከ እኵሌታው ድረስ 
ተጋጠመ፤ የሕዝቡም ልብ ለሥራው ጨከነ።

መጽሐፈ ኢዮብ። 23:13  ፤ እርሱ ግን ብቻውን ነው፤ እርሱንስ የሚመስለው ማን 
ነው? ነፍሱም የወደደችውን ያደርጋል።

መጽሐፈ ምሳሌ 29:11  ሰነፍ ሰው ቍጣውን ሁሉ ያወጣል፤ ጠቢብ ግን በውስጡ 
ያስቀረዋል።

ትንቢተ ኢሳይያስ 26:3  ፤ በአንተ ታምናለችና በአንተ ለምትደገፍ ነፍስ ፈጽመህ 
በሰላም ትጠብቃታለህ።

የማርቆስ ወንጌል 5:15  ወደ ኢየሱስም መጡ፥ አጋንንትም ያደሩበትን ሌጌዎንም 
የነበረበትን ሰው ተቀምጦ ለብሶም ልቡም ተመልሶ አዩና ፈሩ።

የሐዋርያት ሥራ 17:11 እነዚህም በተሰሎንቄ ከሚኖሩት ይልቅ ልበ ሰፊዎች ነበሩና። 
ነገሩ እንደዚሁ ይሆንን? ብለው ዕለት ዕለት መጻሕፍትን እየመረመሩ ቃሉን በሙሉ 
ፈቃድ ተቀበሉ።

የሐዋርያት ሥራ 20:19  ወደ እርሱም በመጡ ጊዜ እንዲህ አላቸው። ወደ እስያ 
ከገባሁበት ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ፥ በትሕትና ሁሉና በእንባ ከአይሁድም ሴራ 
በደረሰብኝ ፈተና ለጌታ እየተገዛሁ ዘመኑን ሁሉ ከእናንተ ጋር እንዴት እንደ ኖርሁ 
እናንተው ታውቃላችሁ፤

ወደ ሮሜ ሰዎች 7:25  በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። 
እንግዲያስ እኔ በአእምሮዬ ለእግዚአብሔር ሕግ፥ በሥጋዬ ግን ለኃጢአት ሕግ 
እገዛለሁ።

ወደ ሮሜ ሰዎች 8:6,7 ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና፥ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወትና 



ሰላም ነው።
ወደ ሮሜ ሰዎች 8:27  ልብንም የሚመረምረው የመንፈስ አሳብ ምን እንደ ሆነ 

ያውቃል፥ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለ ቅዱሳን ይማልዳልና።
ወደ ሮሜ ሰዎች 11:34 የጌታን ልብ ያወቀው ማን ነው?
ወደ ሮሜ ሰዎች 12:2  የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም 

የሆነው ነገር ምን እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ 
እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ።

ወደ ሮሜ ሰዎች 12:16  እርስ በርሳችሁ በአንድ አሳብ ተስማሙ፤ የትዕቢትን ነገር 
አታስቡ፥ ነገር ግን የትሕትናን ነገር ለመሥራት ትጉ። ልባሞች የሆናችሁ 
አይምሰላችሁ።

ወደ ሮሜ ሰዎች 14:5 ይህ ሰው አንድ ቀን ከሌላ ቀን እንዲሻል ያስባል፥ ያ ግን ቀን ሁሉ 
አንድ እንደ ሆነ ያስባል፤ እያንዳንዱ በገዛ አእምሮው አጥብቆ ይረዳ።

ወደ ሮሜ ሰዎች 15:6  በአንድ ልብ ሆናችሁ በአንድ አፍ እግዚአብሔርን፥ እርሱም 
የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት፥ ታከብሩ ዘንድ፥ የትዕግሥትና የመጽናናት አምላክ 
እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ ፈቃድ እርስ በርሳችሁ በአንድ አሳብ መሆንን ይስጣችሁ።

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 1:10  ነገር ግን፥ ወንድሞች ሆይ፥ ሁላችሁ አንድ ንግግር 
እንድትናገሩ በአንድ ልብና በአንድ አሳብም የተባበራችሁ እንድትሆኑ እንጂ መለያየት 
በመካከላችሁ እንዳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናችኋለሁ።

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 2:16 እንዲያስተምረው የጌታን ልብ ማን አውቆት ነው? እኛ 
ግን የክርስቶስ ልብ አለን።

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 7:7  በመምጣቱም ብቻ አይደለም ነገር ግን ናፍቆታችሁንና 
ልቅሶአችሁን ስለ እኔም ቅንዓታችሁን ሲናገረን በእናንተ ላይ በተጽናናበት መጽናናት 
ደግሞ ነው፤ ስለዚህም ከፊት ይልቅ ደስ አለን።

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 8:12 በጎ ፈቃድ ቢኖር፥ እንዳለው መጠን የተወደደ ይሆናል 
እንጂ እንደሌለው መጠን አይደለም።

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 9:2  በጎ ፈቃዳችሁን አውቄአለሁና፤ ስለዚህም። አካይያ 
ከአምና ጀምሮ ተዘጋጅቶአል ብዬ ለመቄዶንያ ሰዎች በእናንተ እመካለሁ፥ 
ቅንዓታችሁም የሚበዙቱን አነሣሥቶአል።

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 13:11  በቀረውስ፥ ወንድሞች ሆይ፥ ደኅና ሁኑ። ፍጹማን 
ሁኑ፥ ምክሬን ስሙ፥ በአንድ ልብ ሁኑ፥ በሰላም ኑሩ፥ የፍቅርና የሰላምም አምላክ 
ከእናንተ ጋር ይሆናል።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 4:23 በአእምሮአችሁም መንፈስ ታደሱ፥
ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች 2:2  ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ 

ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን።
ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች 4:2  በአንድ አሳብ በጌታ እንዲስማሙ ኤዎድያንን እመክራለሁ 

ሲንጤኪንንም እመክራለሁ።



ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች 4:7  አእምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም 
ልባችሁንና አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል።

ወደ ቆላስይስ ሰዎች 3:12  እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁ 
የተወደዳችሁም ሆናችሁ፥ ምሕረትን፥ ርኅራኄን፥ ቸርነትን፥ ትህትናን፥ የዋህነትን፥ 
ትዕግሥትን ልበሱ።

2ኛ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች 2:2  ነገር ግን፥ ወንድሞች ሆይ፥ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ 
ክርስቶስ መምጣትና ወደ እርሱ ስለ መሰብሰባችን፥ በመንፈስ ወይም በቃል ወይም 
ከእኛ እንደሚመጣ በመልእክት። የጌታ ቀን ደርሶአል ብላችሁ፥ ከአእምሮአችሁ ቶሎ 
እንዳትናወጡ እንዳትደነግጡም እንለምናችኋለን።

2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 1:7  እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ 
እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንምና።

ወደ ቲቶ 2:6 ጎበዞችም እንዲሁ ራሳቸውን እንዲገዙ ምከራቸው።
ወደ ዕብራውያን 8:10 ከዚያ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የምገባው ቃል ኪዳን 

ይህ ነውና ይላል ጌታ፤ ሕጌን በልቡናቸው አኖራለሁ በልባቸውም እጽፈዋለሁ፥ እኔም 
አምላክ እሆንላቸዋለሁ እነርሱም ሕዝብ ይሆኑልኛል።

1ኛ የጴጥሮስ መልእክት 1:13  ስለዚህ የልቡናችሁን ወገብ ታጥቃችሁና በመጠን 
ኖራችሁ፥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ።

1ኛ የጴጥሮስ መልእክት 5:2 በእናንተ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ፤ 
እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እንጂ በግድ ሳይሆን፥ በበጎ ፈቃድ እንጂ 
መጥፎውን ረብ በመመኘት ሳይሆን ጐብኙት፤

2ኛ የጴጥሮስ መልእክት 3:2  ወዳጆች ሆይ፥ አሁን የምጽፍላችሁ መልእክት ይህች 
ሁለተኛይቱ ናት። በቅዱሳን ነቢያትም ቀድሞ የተባለውን ቃል በሐዋርያቶቻችሁም 
ያገኛችኋትን የጌታንና የመድኃኒትን ትእዛዝ እንድታስቡ በሁለቱ እያሳሰብኋችሁ ቅን 
ልቡናችሁን አነቃቃለሁ።

የዮሐንስ ራእይ 17:9  ጥበብ ያለው አእምሮ በዚህ ነው። ሰባቱ ራሶች ሴቲቱ 
የተቀመጠችባቸው ሰባት ተራራዎች ናቸው፥
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