
Amharic - Bad Mind Scriptures

ኦሪት ዘፍጥረት 26:35  ፤ እነርሱም የይስሐቅንና የርብቃን ልብ ያሳዝኑ 
ነበር።

ኦሪት ዘዳግም 28:65  ፤ በእነዚያም አሕዛብ መካከል ዕረፍት አታገኝም፥ 
ለእግርህም ጫማ ማረፊያ አይሆንም፤ በዚያም እግዚአብሔር 
ተንቀጥቃጭ ልብ፥ ፈዛዛ ዓይን፥ ደካማም ነፍስ ያመጣብሃል።

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

2  መጽሐፈ ሳሙኤል ካል 17:8  ፤ ኩሲ ደግሞ አለ። ግልገሎችዋ በዱር 
በተነጠቁ ጊዜ ድብ መራራ እንደ ሆነች በልባቸው መራሮች እጅግም 
ኃያላን መሆናቸውን አባትህንና ሰዎቹን ታውቃለህ፤ አባትህ አርበኛ ነው፥ 
ከሕዝብም ጋር አያድርም።

መጽሐፈ ምሳሌ 21:27  የኀጥኣን መሥዋዕት አስጸያፊ ነው፤ ይልቁንም 
በክፉ አሳብ ሲያቀርቡት አስጸያፊ ነው።

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

ትንቢተ ሕዝቅኤል 23:17,22,28 ፤ የባቢሎንም ሰዎች ወደ እርስዋ ፍቅር 
ወዳለበት መኝታ መጡ በግልሙትናቸውም አረከሱአት፤ እርስዋም 
ከእነርሱ ጋር ረከሰች ነፍስዋም ከእነርሱ ተለየች። 22 ፤ ስለዚህ፥ ኦሖሊባ 
ሆይ፥ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ነፍስሽ ከእነርሱ የተለየች 
ውሽሞችሽን አስነሣብሻለሁ፥ በዙሪያሽም በአንቺ ላይ አመጣቸዋለሁ። 
28  ፤ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና። እነሆ፥ በጠላሻቸው እጅ፥ 
ነፍስሽ በተለየቻቸው እጅ አሳልፌ እሰጥሻለሁ፤

ትንቢተ ሕዝቅኤል 36:5  ፤ ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። 
ያሳድዱአትና ይበዘብዙአት ዘንድ በልባቸው ሁሉ ደስታና በነፍሳቸው 
ንቀት ምድሬን ርስት አድርገው ለራሳቸው በሰጡ በቀሩት አሕዛብና 
በኤዶምያስ ሁሉ ላይ በቅንዓቴ እሳት ተናግሬአለሁ፤

ትንቢተ ሕዝቅኤል 38:10 ፤ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። በዚያ ቀን 
ነገር ወደ ልብህ ይገባል፥

ትንቢተ ዳንኤል 5:20 ፤ ንግሥቲቱም ስለ ንጉሡና ስለ መኳንንቱ ቃል ወደ 



ግብዣ ቤት ገባች፤ ንግሥቲቱም ተናገረች እንዲህም አለች። ንጉሥ ሆይ፥ 
ሺህ ዓመት ንገሥ፤ አሳብህ አያስቸግርህ፥ ፊትህም አይለወጥ።

የሉቃስ ወንጌል 12:29  እናንተም የምትበሉትን የምትጠጡትንም 
አትፈልጉ፥ አታወላውሉም፤

የሐዋርያት ሥራ 12:20  ከጢሮስና ከሲዶና ሰዎችም ጋር ተጣልቶ ነበር፤ 
በአንድ ልብ ሆነውም ወደ እርሱ መጡ፥ የንጉሥንም ቢትወደድ 
ብላስጦስን እሺ አሰኝተው ዕርቅ ለመኑ፥ አገራቸው ከንጉሥ አገር ምግብ 
ያገኝ ነበረና።

የሐዋርያት ሥራ 14:2 ያላመኑት አይሁድ ግን የአሕዛብን ልብ በወንድሞች 
ላይ አነሣሡ አስከፉም።

ወደ ሮሜ ሰዎች 1:28  እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን 
እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ 
ሰጣቸው፤

ወደ ሮሜ ሰዎች 8:6,7 ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና፥ ስለ መንፈስ ማሰብ 
ግን ሕይወትና ሰላም ነው። 7 ስለ ሥጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል 
ነውና፤ ለእግዚአብሔር ሕግ አይገዛምና፥ መገዛትም ተስኖታል፤

ወደ ሮሜ ሰዎች 11:20  መልካም፤ እነርሱ ከአለማመን የተነሣ ተሰበሩ 
አንተም ከእምነት የተነሣ ቆመሃል። ፍራ እንጂ የትዕቢትን ነገር አታስብ።

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 10:5 የሰውንም አሳብ በእግዚአብሔርም እውቀት 
ላይ የሚነሣውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን ለክርስቶስም 
ለመታዘዝ አእምሮን ሁሉ እንማርካለን፥

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 11:3  ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሔዋንን 
እንዳሳታት፥ አሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽሕና 
ምናልባት እንዳይለወጥ ብዬ እፈራለሁ።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 2:3  በእነዚህም ልጆች መካከል እኛ ሁላችን ደግሞ፥ 
የሥጋችንንና የልቡናችንን ፈቃድ እያደረግን፥ በሥጋችን ምኞት በፊት 
እንኖር ነበርን እንደ ሌሎቹም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 4:17 እንግዲህ አሕዛብ ደግሞ በአእምሮአቸው ከንቱነት 
እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ እላለሁ በጌታም ሆኜ 
እመሰክራለሁ።

ወደ ቆላስይስ ሰዎች 1:20  እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ በእርሱ እንዲኖር፥ 
በእርሱም በኩል በመስቀሉ ደም ሰላም አድርጎ በምድር ወይም በሰማያት 
ያሉትን ሁሉ ለራሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዶአልና።



ወደ ቆላስይስ ሰዎች 2:18  ትሕትናንና የመላእክትን አምልኮ እየወደደ፥ 
ባላየውም ያለ ፈቃድ እየገባ፥ በሥጋዊም አእምሮ በከንቱ እየታበየ ማንም 
አይፍረድባችሁ።

1ኛ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች 5:14  ወንድሞች ሆይ፥ እንመክራችኋለን፤ ያለ 
ሥርዓት የሚሄዱትን ገሥጹአቸው፤ ድፍረት የሌላቸውን አጽኑአቸው፤ 
ለደካሞች ትጉላቸው፤ ሰውን ሁሉ ታገሡ።

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።

1ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 6:5 በትዕቢት ተነፍቶአል አንዳችም አያውቅም፥ ነገር 
ግን ምርመራን በቃልም መዋጋትን እንደ በሽተኛ ይናፍቃል፤ ከእነዚህም 
ቅንዓትና ክርክር ስድብም ክፉ አሳብም እርስ በርስ መናደድም ይወጣሉ፥ 
አእምሮአቸውም በጠፋባቸው እውነትንም በተቀሙ፥ እግዚአብሔርን 
መምሰል ማትረፊያ የሚሆን በመሰላቸው ሰዎች ይገኛሉ። እንደነዚህ 
ካሉት ራቅ።

2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 3:8 ኢያኔስና ኢያንበሬስም ሙሴን እንደ ተቃወሙት፥ 
እንዲሁ እነዚህ ደግሞ አእምሮአቸው የጠፋባቸው ስለ እምነትም የተጣሉ 
ሰዎች ሆነው፥ እውነትን ይቃወማሉ።

ወደ ቲቶ 1:15  ሁሉ ለንጹሖች ንጹሕ ነው፤ ለርኵሳንና ለማያምኑ ግን 
ንጹሕ የሆነ ምንም የለም፥ ነገር ግን አእምሮአቸውም ሕሊናቸውም 
ረክሶአል።

ወደ ዕብራውያን 12:3  በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ፥ ከኃጢአተኞች 
በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡ።

የያዕቆብ መልእክት 1:8 ሁለት አሳብ ላለው በመንገዱም ሁሉ ለሚወላውል 
ለዚያ ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች እንዲያገኝ አይምሰለው።

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


