
Ghomala -   Pɑpuŋ-Cwəpuŋ Mkwɛnyə   - Good-Bad Mind Scriptures

Pɑpuŋ Mkwɛnyə   - Good Mind Scriptures
Markusi  5:15 Wap ləə  sɔ' bəə ŋ Yeso, jɔ mo yəə  zhwenyə cwəpuŋ lɑ bɑ nə e a bɑ e

cwəə  si, bɑ e kwa dzəə , bɑ zhyənwə e sɔ' bi e, yʉ yə mzhwenyə cwəpuŋ yə pu
ŋkhe gɑ jɔmyɔə m lə bɑ nə e a. Wap lə pwɔk té' o.

Lukasi 8:35 Pɔmnəŋ lə sɔ' nə yɔ ywə yə a shyə a. Wap lə ŋwak bəŋ Yeso, jɔ mo yə
mzhwenyə cwəpuŋ nthəm nə e a, bɑ e cwə bəŋ e, dzə pɑ nə e, zhyənwə e pɑ
bɑ a sɔ' bi e cwəlɔ kwa' pɑpuŋ. Wap pwɔk.

Mfa' Mghɛ Nthəm 17:11 Pyə bɔ pɑ Yudea lə ghə mku' shyəə  pyə Tesalonika, dɑ tʉm
pɑpuŋ nə ŋkwi ghɔm. Bɑ guŋ mtyɛ'dzʉ awɛ bɑ de nthʉm Mŋwa'nyə bi a ghɔm
bɑ pɑ kwa' po'o a.

Mfa' Mghɛ Nthəm 20:19 Dɑ lɑ nə fi'nɑ hɑ si pu a shyəə tsə fa' bi Cyəpɔ nthʉm mləŋtə
pu a cu'tə cwəpùŋ yə pɑ Yudea lə ŋkho nə mə  a.

Roma 7:25 Pa'lə pɑ bi Si shyə m nə Yeso Kristo Cyəpɔ yɔk pɑ! Gɑɑ  bɑ yəŋ bɑ ŋkwɔ
bi mco' Si shyə m nə zhyəɑ nwə a biŋ bɑ ŋkwɔ bi mco' mhɔ shyə m nə bapnɑ a.

Roma 8:6 Bap nɑə  gɔ m nə vʉɑ , da' gɑ Zhwenyə pɑ gɔ m nə vɔk ba m nə hwitə.
Roma 8:27 bɑ Mo yə é jyəə  tʉm mo a zhyə ywə yə Zhwenyə sɛ a: nə pa' Zhwenyə

bɑ giŋkam pɔ dɔlɔɑ  m pa' Si shəŋ a.
Roma 11:34 Kwa' wɑ lə zhyə mkwɛnyə Cyəpɔ? Kɑ kwa' wɑɑ  lə pɑ gɛ hɑ nthɔk bi e?
Roma 12:2,16 Ka po ghiŋ m nə pa' yəŋ dzʉɑ  wə bɑ a. A zhyəɑ nwə yɔ kwyəpnyə wɔ,

po zhyə ywə yə Si shəŋ a: Ywə yə a bɑ a puŋ a, ywə yə a ŋwɛnyə bi e a, ywə yə
a bɑ ǎ cəŋtə buŋ a. 16 Po pɑə  ŋkwishwə cəcɑɑ  po; ka po ghə mkwɛnyəə  ŋa'nɑə , po
piŋ gɑ nə fi'nɑə  hɑ si pɑ nə po. Ka po lɑ nɑ tsɔ gə mzhyənwə.

Roma 14:5 A bɑə  bi mu' mo mtyɛ'dzʉ pɑ nthinthi; bɑ bi yə mu' mo mtyɛ'dzʉ pɑ pɑə
ŋkwi nthi. Tə bǎ wɑləə  nəə  yə nə sɛnwə cəŋtəə  biŋ tə biŋ.

Roma 15:6 po'o gɑ po lɑ ta' tʉɑ m ba ta' gi nə hɑ ghu'tə bi Si yə é bɑ Tá Cyəpɔ Yeso
Kristo yɔk pɑ a.

1 Korinto 1:10 Təə  gɑ wə səso wɔ mfɑmfɑə  shyə m nə tsǒ Cyəpɔ yɔk pɑə  Yeso Kristo
gɑ: Po pɑ ŋkwishwə, a ŋkhyɛ'nyə kɑ pɑ cəcɑɑ  po; po cəŋtə nthamtəə  nthʉm ta'
zhwenyə, ba m nthʉɑ m ta' ŋkwɛnyə.

1 Korinto 2:16 Nə pa' wɑɑ  bɑ e zhyə mkwɛnyə Cyəpɔ tə bi a pɑ e hɑ nthɔɑ k bi e? Tə
a bɑ pɑɑ  nəŋ gə mkwɛnyə Kristo.

2 Korinto 7:7 tə da' pa' e lə sɔ' a pɑ, m nəə  kaktʉɔ yə po lə hɑ bi a; e lə siŋ wɔk dəŋ
pa' a lə bɑwə nthəŋ wɔ a, siŋ wɔk shyətsə yɔ, yɔ nə ŋkhʉə dʉɑ  nə fa', siŋ wɔk po'o
tə biŋ ŋwɛnyə nə dɑ m dzəə .

2 Korinto 8:12 A bi a ywə yə mo sɛ nə ghə a pɑ kwa' ywə pɑpuŋ, bɑ pu gɔ kwi o ba
ywə yə o ghə a kwa' pɑpuŋ; təə  sɔ' m nə yə mo ka ghə á, a lə pɑə  shɛ. (1 Kronika
28:9)

2 Korinto 9:2 Gɑɑ  zhyəə  mkwɛnyə pɑpuŋ mɔ, a piŋ bɑ ywə yə gɑ nə fyəə  nə po dzəɑ  pɑ
Makedonya a; ŋ dəə  siŋ wap gɑə  yə wə pɑ Akaya ləə  bəmtə təə  gu' po'o, bɑ yɔ nə
kaktʉɔ nəə  lə jam bo'gwyə mcu'tə.

2 Korinto 13:11 Mfɑɑ mfɑə , po pɑ nə ŋwɛnyəə , po fa' nə pɑ dɔlɔɑ , po pɑ ŋkhaktʉɔ, bɑ
ŋkwishwə, po vɔk nə hwitəə , a Si ŋkhuŋnyəə  ba hwitə pɑ bi po.



Efeso 4:23 Po sɑnyəə , ŋkwyəpnyə zhyənwə yɔ shyəə  m nə zhwenyə.
Filipo 2:2-5 a pɑ nə po po'o, po kwi' yɑ ŋwɛnyə shyə m nəə  nə vɔk nə ta' ŋkhɛ. Po

ghə pɑə  ta' ŋkhuŋnyə yɑmu', gə pɑə  ta' tʉɑ m; po cəŋ nthamtə; 3 ka po lɑ twɔ'nyə nə
gə sɔmywə kɑ ŋǎ'nɑ lə; da' gɑə  po cyəə  m nə nə fi'nɑ hɑ si bɑ jɔ pyə shɑ pɔ pa' pɔ
pyə wap mə  dzəɑ  po a. 4 Ka mo pɑ jɔ pɑ da' yəə  nwə, e pɑ jɔ ba yəə  pyəshɑ pɔ. 5
Po pɑ bvɔk po'o cəcɑɑ  po pa' pú bvɔk nə Yeso Kristo a:

Filipo 4:2 Gɑɑ  wə səso Evodia, bɑwə səso Suntuke gɑ wap vɔk pɑ kwa' nə Cyəpɔ.
Filipo 4:7 A piŋ bɑ po' hwitəə  Si yə a bɑ ǎ cyə gùŋ zhyəɑ nwə awɛ a pɑ dwɔ' mtʉm mɔ

ba mkwɛnyəə  mɔ nə Yeso Kristo. (Esaya 26:3)
Kolosai 3:12 Pa' a bɑ Si ci wɔ, dɔnyəə  wɔ, ŋkhúŋ wɔ a, po ghə tʉm cɔmmtso, tʉm

nwə pɑpúŋ, gə nə fi' nɑə  hɑə  si, tʉə m bwatə pwatə gə nə kyəp tʉɑ m.
2 Tesalonika 2:2 Ka thəə  yɔ wuŋ bi mgʉɑ ', kɑ nə pwɔk shyə mə  nə mu' ywə yə pu gə

po zhyəə  pa' ywə yə a gɔ ti təə  pɑ a, kɑ m nəə  mu' ŋwa'nyə yə pu da'tə wɔ gɑ a fɑə
m bi pyə, bɑwə gə po kwɛ gɑə  tyɛ'dzʉə  Cyəpɔ sɔ' a lə.

2 Timotio 1:7 Nə pa' Si tə bɑ e hɑ pɑə  zhwenyə pwɔk bi pɑ pɑə ; a bɑ e hɑ zhwenyə
gʉ', zhwenyə ŋkhuŋnyə ba zhwenyə nə nthɔm nɑ bi pɑə .

Tito 2:6 Tɔk ba pó səəm nə pɑ gə nwə m dəə ŋ nə guŋ ywə awɛ.
Ebraika 8:10 Nə pa' yɔ kɔ tsyə a gɔ sɔ' tamtə wɔk pyə a tuŋdyə Israɛl a nə tyɛ'dzʉə

bɔ a tsɔ gɑ. Cyə pɔ nə gɔm po'o: Gɑɑ  hɑ mco' məɑ  nthʉm mkwɛnyəə  map. Gɑɑ  gɔ
sɔ' və ma nthʉm mtʉm map. Gɑɑ  gɔ sɔ' zhi Si yap wap zhi pɔ pɑɑ .

1 Pɛtrɔ 1:13 A po'o tə po nyatə zhwenyə yɔ nə fa', po kɑ ŋʉ' lwɔk, po yap guŋ yɔ
mɔktə awɛ nə gho' yə pu gɔ sɔ' ghə nə po nə cwə yə Yeso Kristo gɔ sɔ' ŋwak a.

1 Pɛtrɔ 5:2 Po cya ka jʉə  dzəə  Si tsyə pu hɑ wap bi po a, po kɑ cya wap mə  pa' pu
nthɔm wɔ tɔm a; po cyá wap nə tʉm pɑpuŋ kwa' pa' Si shəŋ a. Po kɑ lɑ ghi'nyə
təə  nə shya wap, po cəŋtə shya nə guŋ tʉm tsɔ awɛ.

2 Pɛtrɔ 3:1 Msó pɑ, yəɑ ŋ gɑ dzəə  pɑə  batəə  ŋwa'nyə yɑpʉə yəə  gɑ bvə bi po a. Nthʉm
mŋwa'nyə  bɔ  məbʉə,  gɑ  gə  po  kamtəə  myə  shɑ  mnwə  tə  jyə  nə  kwɛ  nwə
dəŋdəŋ.

Yakop 1:17 Guŋ ywə pɑpuŋ yə a sɔ' bi mo a, guŋ mcwɔ'fa' pɑpuŋ fɑ mə  thəə  kɛbəə ŋ,
bi Si, Tá ŋkha' yə e təə  fɛnyə pɑə , e lə pɑ gnaknyə, nə kwyəpnyə lə nəŋ bɑ nə e a.
(Yob 23:13)

Apokalipsə 17:9 Yəɑ ŋ bɑə  cwə nə ghə zhyəɑ nwə yə fʉə  da'tə a: Mthəə  sɔmbʉə ba mkuŋ
sɔmbʉə myə mjwi bɔ shwəə  nə a. A biŋ bɑə  ba mfo sɔmbʉə.

Cwəpuŋ Mkwɛnyə   - Bad Mind Scriptures
Markusi 7:21 Nə pa' ywə yə a nthəm nə mo a, nthəm nthʉm tʉm é, bɑ mkwɛnyə

cwəpùŋ, ghiŋ cwəpùŋ, cuŋ, nə zhwə mo. (Ezekia 38:10)
Lukasi 12:29 Tə wɔ, ka po pɑ shəŋ pɑ ywə yə po gɔ tsʉ a, ba yə po gɔ nwəə  a! Ka

po pɑ dzɔp nə tsɔ.
Mfa' Mghɛ Nthəm 12:20 Shɛə  lə bɑ cəcɑɑ  Herode pu a pɑ Tiro ba pɑ Sidon. Wap lə

cɔɑ m bɑ ŋkwishwə gɔ dzə e, Wap lə cyəɑ  m nə yə nə ghiŋkǎm Blasto gɛfa' nthʉm
twɔ'dyəɑ  fò yə e lə bɑ nə yap jʉm a, gɔm gɑ pu a pu nyaptə pɑ tə nə gə shɛ. Nə
pa' ywətsʉ lə fɑ m guŋ fò Herode tə sɔ' guŋ pu.

Mfa' Mghɛ Nthəm 14:2 Da' gɑ pɑ Yudea pyə wap la tə piŋ a nyəŋ bo nthʉm tʉm pɑ



tə pɑ pɑ Yudea pyə wap lə piŋ a nə mfɑɑ mfɑ.
Roma 1:28 A cyə m pa' wap le tə kúŋ nə tɔm nwə nə zhyəə  Si a, Si le nthak wap bi

zhyəɑ nwə yap yə a təə  nthya sɔmywə a pɑ: A po'o tə wap pɑ gə pɑ ywə yə wap ka
təə  bɑ gɔ ghə a pɑə .

Roma 8:6,7 Bap nɑə  gɔ m nə vʉɑ , da' gɑ Zhwenyə pɑ gɔ m nə vɔk ba m nə hwitə.
7Nə pa' nə yu'nyə bi bapnɑ bɑ nə tʉɔthəə  bi Si; bapnɑ təə  ju'nyə nə mco' Si pɑə , bɑ
a ka ku' nə yu'nyə pɑ.

Roma 11:20 A puŋ. Təə  pu lə ŋkho' wap nə yap nə cyətə pɑɑ  nyənyɔ. Tə sɔ' m nə o,
a shyə m nə piŋnthʉm tə o tɔm. Kɑə  ŋa'nɑə  o, dzə nə pwɔk.

2 Korinto 10:5 Pyə sa'tə msɛnwə ŋa'nɑə , ba guŋ tʉɔ ŋa'nɑə  yə a ŋkhɔ nə zhyə Si a.
Pyə gəm guŋ kwɛnyə awɛ, gə gɑ a yu'nyə Kristo,

2 Korinto 11:3 təə  gɑɑ  wə bwɔk gɑ dəŋdəŋ pa' nɔə k lə lɑ fʉə  é fʉə tə Eva a, pɑə  mkwɛnyə
mɔ lə pəmtə nə yə nə fi' nɑ hɑə  si Kristo.

Efeso 2:3 Pɑə  lə bɑ cəcɑɑ  pɔ bɔ, ba wɔk pɑə  yɔk pɑə  awɛ, wɔk pɑə  pyə pɑə  ləə  jap mə  jʉɑ m
nwə bap nɑə  a; pɑ lə fa' pa' e shəŋ a, giŋ pa' yʉə  nə shya wɔk pɑ a; pɑ lə bɑə  pa'
pyə shɑ pɔ a, bɑ pɔ pyə yɛɑ lúŋ é lə bɑ gɔ ko nə pu a.

Efeso 4:17 Ywə yə gɑɑ  gɔm bi po biŋ bíŋ nə Cyəpɔ á yəŋ gɑə : Ka po kwi' bvɔk pa' pɑ
tə pɑə  pɑ Yudea bvɔk a, wap pyəə  zhyənwə yáp dɑ wap gɔ m nə tsʉ' pɔpɔ a.

Kolosai 1:21 Ba wɔ pyəə  pó lə bɑə  mghʉɔ, wɔ pyəə  mfa' mɔ myəə  cwəpuŋ lə dɑ pɑə  shɛ
sɔ' a, (Ghɔm tə Tutəə  21:27; Ezekia 23:17)

Kolosai 2:18 Ka po piŋ gɑ zhwənyə ko nə po shyə m nə yə nə cyəshú pɔ pyəə  wap
ŋkhak yap tʉɔ pɑ nə cu'tə nə se pɑ aŋgəle a. Wap ŋkho pɑ nə mkwɛnyə nwə
map, bɑ ŋa'tə pɑ nə zhyəɑ nwə monəŋthəə  yap.

1 Tesalonika 5:14 Mfɑɑ mfɑə , pyəɑ  səsó wɔ: Po tɔk pɔ pyəə  wap wəə  bvɔə k vɔk va' a, hɑə
kaktʉɔ bi pɔ pyəə  wap ka ghəə  kaktʉɔ sak a; po təəmtəə  pɔ bwapwǎ, bɑ nthɔm tʉə m
tsɔ nə pú.

2 Tesalonika 2:2 Ka thəə  yɔ wuŋ bi mgʉɑ ', kɑ nə pwɔk shyə mə  nə mu' ywə yə pu gə
po zhyəə  pa' ywə yə a gɔ ti təə  pɑ a, kɑ m nəə  mu' ŋwa'nyə yə pu da'tə wɔ gɑ a fɑə
m bi pyə, bɑwə gə po kwɛ gɑə  tyɛ'dzʉə  Cyəpɔ sɔ' a lə.

1 Timotio 6:5 mtɛshwə tə dhə cəcɑɑ  pɔ pyə wap bɑ wap ghə zhwenyə mfʉm a, wap
lə pɑə  jyə nwə nyənyɔ, bɑ ŋkwɛ yap gɑ nə lɑ mku' biŋ bɑ nwə fʉ'.

2 Timotio 3:8 Dəŋdəŋ pa' Yannɛs pu Yambrɛs lə kəŋnyə Mosɛ a, a dəŋdəŋ po' təə
pɔ bɔ ŋkhəŋnyə nwə nyənyɔ;  a bɑ pɔ bɑ zhwenyə yap pɔptə, ywə lə pɑ nə
piŋnthʉm yap.

Tito 1:15 Guŋ ywə awɛ bɑ dɔlɔɑ  bi pɔ pyəə  wap bɑ dɔlɔɑ  a. Da' gɑə  sɔ' m nə pɔ pyə
wap bɑ wap viŋ nɑ tsap, biŋ bɑ ŋkhəŋnyə nə piŋ a, sɔmywə təə  bɑ dɔlɔɑ  pɑə ;
zhyənwə yap pu a tʉm tsap bɑ ǎ viŋ.

Ebraika 12:3 Əŋ, po kamtə mo yə e lə yɔ yəŋ nthi gǒ' nə thə mghɛ mhɔ a, tə a ghə
po kɑ pwa.

Yakop 1:8 bi mo yə tʉə m tsyə bɑ ǎ ghaptəə , la' a pɑ shwə ŋkwi tsʉ' nə ghìŋ tsyəə  a.
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