
Kambaata   - Good-Bad Mind Scriptures

Good Mind Scriptures

ማርቆሴ መጣፈ 5:15 እሶኦንት ዬሱስበ ዋልት «ጎጎተ» የመመኖ ሂሉ አያኑ አፎስ መንቹ ፈይ ኦድሸስ ኦደቅ
አፉዕሌሃን ጡድ ሆሩንኩ ዋጅቶእ።

ሉቃሴ መጣፈ 8:35  ህከኒ መኑ ህከ እኮ ጠሀ ጡዶተ ዬሱስበ ዋልቶእ። ህኩ ሀቡሱ ፉሎ መንቹ ዎዘኑስ
ፈንቀልየን ኦድሸተ ኦደቅ ዬሱስ ሎከባን አፉዕሌኢ ጡዶ ጃተ ዋጅቶእ።

ሶቀማን ሁጄ መጣፈ 17:11 ህከኔ ዮ አይሁድ-መኑ ተሰሎንቄ ከተማን ዮ አይሁድ-መኒች ሰውቲን አብስ
ጠቤነ መነ እኮተኔ ኩ ጳዉሎስ ዬ ጠሁ ገርተንዶ ደጊ በሪን በሪን ጡማንቹተ መጣፈተ ቆርምተን ላገስ አበ
በጅጎን ኣቅቶእ።

ሶቀማን ሁጄ መጣፈ 20:19  አሞ አይሁድ-መኑ ሀውሶኤዳ ሆረረንከ ደንደን ቢዝማኒ እንጂጄኒ ህግሰን
ቀርቿ መገኒ ሁጀቼም።

ሮሜ ሶህኑተ 7:25 ቀርቿኔ ዬሱስ ክርስቶሲን መገኒ ገለቱ ኢሉንስ። አቼ አን ዎዘናንተኤ መገን ሴሪ ጠቀማም።
እኮዳ ማሊንተኤ ባጢል ሴሪ ጠቀማም።

ሮሜ ሶህኑተ 8:6 ማልተኔ ሰውዩ ሬሁተ። ጡማንቾ አያንተኔ ሰውዩ ሄቸተኒ ጡማኒ።
ሮሜ ሶህኑተ 8:27 ጡማንቹ አያኑ መገኑ ሀሰኖጊን ጡማኖ መኒ መገኑ ኡጨኖሰተኔ መን ዎዘነ ቆርም ደገኖ መገኑ

ጡማንቾ አያን ሰውቱ መሃንዶ ደገኖ።
ሮሜ ሶህኑተ 11:34 ቀርች ዎዘነ ደጎ አዬት? እንዶ እሱ ሰዘኖሲ አዬት?
ሮሜ ሶህኑተ 12:2 አሞ ደናሙ በጅቀንሰኖነ ቡሽመት ዮበእ መገን ሰውቱ መሃንዶ ቆርምቴን ደጌኖተ ዎዘኑዕኔ

ሃሮ እሁን በጋን ተን ኡለ አል መንገ እኬኖችዬ።
ሮሜ ሶህኑተ  12:16  አዕን-አዕኖኦንት ኢታን ሄእዬ። ቡጢን ሜጡ እኬን ሄእዬ በጋን ቦልጥቴኖችዬ።  «ኤሳች

ህግየን ቆሩ ዮበአ» ይቴኖችዬ።
ሮሜ ሶህኑተ  14:5  መቱ መንቹ መቱ በሩ ዎሊችስ ዎየኖገ ሰውያኖ። አሞ ዎሉስ  «በሩ ሆሩንኩ ቅጧ»  ይ

ሰውያኖ። ህካንን አኑንኩ አኑንኩ ዎዘናንተስ ቆርስ ደጉ ሀስሰኖስ።
ሮሜ ሶህኑተ  15:5/6  ሜጦ ዎዘኒን እኬን ሜጦ አፌን መገኑ እሱንከ ቀርቿኔ ዬሱስ ክርስቶስ አነ አብሴኑንተ

እየቅነ ቃርመ መገኑ ዬሱስ ክርስቶስ ሰውትጊን አዕን-አዕኖኦንት ኢታን ሄኤነንተገ አሱንክዕኔ።
1 ቆሮንቶስ ዎነ ሶህኑተ 1:10 ኢ ህዛከ! ሜጡ ጠሀ ጠሃቴኑንተ፥ ሜጡ ዎዘኑሁ ሜጡ ሰውቱሁ ሄአኖዕኔጊ

በጋን ሜሬሮንተዕኔ አነኖመት ሄኡምቦገ ቀርቿኔ ዬሱስ ክርስቶስ ሱዕሚን ኡጫንክዕኔ።
1 ቆሮንቶስ ዎነ ሶህኑተ 2:16 ህኩንን «መገኑ ሰዞተ ሰውተስ ደገኖ መንቹ አዬት?» የመም ጣፈሟገ። እኮዳ

ኔሳ ክርስቶስ ዎዘኑ ዮኔ።
2  ቆሮንቶስ ለንክ ሶህኑተ 7:7  ነኦንት ቃኖሚ እስ ዋሊን ጠሊን እሁዕናች አዕኖኦት እሱ ቃርስቴንተገ

መጮጭኔት። አሞ አዕኖኦት ኤስ ቃጌነንተገ፥ ኤሳ ክቼኤነንተጋ ኢ ቆደ ሀውቴነንተጋ ኩሎኔ ጃተ አን አብሽ
በጅቀሜም።

2 ቆሮንቶስ ለንክ ሶህኑተ 8:12 መቱ መንቹ ዮስበእ ቀጢን እሁዕናች ዮስ ቀጢን ኢት ኣሰኖ እኮች ህከን

ኣሰንቻን መገኑ በጅቀመኖ። (1 ዜና መዋዕል ዎነ ሶህኑተ 28:9)
2 ቆሮንቶስ ለንክ ሶህኑተ 9:2 ዳፉንኩስ አዕኖኦት ካዕሊ ቅጠንቴንተረ እኬንተገ ደጎምተኔ «አካይ ባድ መኑ

ኑሬች አፍ ካዕልቶተ ቅጠንቴሃረ» ይ መቄዶን ባድ መኒ ክዕኔኤተኔ አመዕን ጠሃቄም። መነ ካዕሊ ዮዕኔ ደናሙ
ሰውቱንኩ እሶኦች በትናሹሰ ኬኑ ካዕልታገ አሴእ።



2 ቆሮንቶስ ለንክ ሶህኑተ 13:11 አቼ ኢ ህዛከ! ጡመ ሄእዬ። ኮተኖዕኔሩ ዮበእረ እክዬ። ሰዘነኤን ቆርስዬ።
አዕን-አዕኖኦንት ኢተምዬ። ጡሚን ሄእዬ። ኢተነ ጡም መገኑንኩ ክዕኔኤን እሀኖ።

ኤፌሶን ሶህኑተ 4:23 ዎዘንዕኔ ሰውቲን ሃራከተ እክዬ።
ፍልጵሱስ ሶህኑተ 2:2-5  ህከኒ ሰውቲን፥ ኢታን፥ ዎዘኒኒ ሁጄኒ ሜጡ እኬንኬኤን በጅቀንስዬኤ።  3  ገገ

ኢቲን እንዶ ቦልጢን ሜጡረ አስቴኖችዬ። ጠሁ እኮዳ ዎሉ መኑ ክዕኔኤ ገጊች ዎየኖገ ማሽማን ዎልሽዬ። 4
አሞ አኑንኩ አኑንኩ ዎሎ መን መከሃ ሀሱን በጋን ገግስ መከ ጠለ ሀሱንከ። 5 ህትጉንተ ኩ ዬሱስ ክርስቶሳን
ዮ ሰውቱ ክዕኔኤ ሜሬሮኒ ሄኡን።

ፍልጵሱስ ሶህኑተ 4:2 ኤዎድየኒ ስንጤኪ ቀርች ሰውታን ሜጡ እኬን ኢተንቴኑንተ ኡጫንክዕኔ።

ፍልጵሱስ ሶህኑተ 4:7 መን መሌሲች አሉዲን ዮ መገን ጡሙ ዬሱስ ክርስቶሳን ዮንተተኔ ዎዘነዕኔ ሰውተዕኔ

ቆረበኖዕኔ። (ኢሳይያስ 26:3)
ቆላስያስ ሶህኑተ 3:12  አቼ መገኒ  ዶዕረንቴንተ ጡማኑሃ ኢተንቴንተራ እኬንተተኔ  ቅሽጡ፥ ቢዝመተ፥

ማሽመተ፥ በሬድመታ እየቁሃ ኦድሸገ ኦደቅዬ።
2 ተሰሎንቄ ለንክ ሶህኑተ 2:1/2 ኢ ህዛከ!  ቀርቿኔ ዬሱስ ክርስቶስ ዋልተኔነ ነኦንት እስባን ጠጵናምተኔ

ነኦት ህራንጎምሀንገ፥  ሰበንኮምሀንጋ ደዳቤተ ጣንፎምሀንጋ አስቴን  «ቀርች ዋል በሩ  ኢል ፈጄእ»  ይቴን
ሰውታንተዕኔ ሰርብቴን ሌንቄቅቴኑምቦጋ ህልቄኑምቦጋ ኡጭናንክዕኔ።

2  ጥማቶሴ ለንክ ሶህኑተ 1:7  ዳፉንኩስ መገኑ መቄቢሃ ኢተነ  ገገ  ኤጌጥ ዎዘኒቺ ህግየን  ዋጅ ዎዘነ
ኣስምበኔ።

ቲቶ ሶህኑተ 2:6 ህትጉንተ ዎደለት ገገሰ ቆረጵቴረ እካጊ ሰዝሰ።

እብር-መን ሶህኑተ 8:10 ህከን ዶሊች ዘኪን እስራኤል ምናደቢን ኣጋም ህድሩ ከኔት። ኢ ሴረንከ ዎዘናንተሰ
አፉሻምኒ ጣፋምኒ። አንን መገኑሰ እሃንሰ፤ እሶኦንት ኢ ምናደበ እካኤ።

1 ጴጥሮሴ ዎነ ሶህኑተ 1:13 ህከኒ ዎዘነዕኔ ሁጄ ቅጠንስቴን ገገ ኤጌጢን ሄእዬ። ዬሱሱ ክርስቶሱ ፈንቀል
ዋለኖ ጃተ ደቅቴነንተ መገን ኣሰንቸ ዊመ ዎዘኒን ተሳ አስዬ።

1 ጴጥሮሴ ዎነ ሶህኑተ 5:2 ክዕኔኤባን ዮ መገን ዜመተ ቆረብዬ። ቆረቤነንተሲንኩ ግዲን እሁዕናች መገኑ
ሀሰኖጊን ኢታን እሁን። አሞ ባቅባሊን እሁዕናች ሁጄ ዮዕኔ ገሬ ሀሰናን እሁን።

2  ጴጥሮሴ ለንክ ሶህኑተ 3:1/2  ኢ ጃላከ!  ት  ቴሱ ጣፋንክዕኔት  ለንክተ ደዳቤ። ለምንተ ደዳቤተ
ጣፎንክዕኔ ከኒች ብሬ ጡማኑ ህራጋኑ ጠሃቶ ላገታ ሶቀማንዕኔ ዉዲን ደቅቴንተ ቀርችኔነ ፈእሳንችኔ አዘዙታ
ቃጌኑንተ ጠቤነዕኔ ዎዘነ በቅ-በቀኦተ ይኔት።

ያቆቤ ሶህኑተ 1:17 ዊሙነ ደናሙ ኣሰንቹ ሆሩንኩ ዋለኖ ሰሜቼት። ህኩሩንኩ ጫክ አነ እኮነ ዶረሙምቦ

እንዶ ሀሌቾገ ዘሁምቦ መገንቢች ድርታእ። (እዮብ 23:13)
ጫክ መጣፈ 17:9 ቆርመት ዮ ሰውቱ ከኔኔት። ለመልንት ቦቁት ሜንትቹት አፉዕልቴታ ለመሌ ዱናከ።

Bad Mind Scriptures

ማርቆሴ መጣፈ 7:21 ህኩስን ሂሉ ሰውቱ፥ ሞጉት፥ መነ ሹ፥ ሳኡ፥ (ሕዝቅኤል 38:10)
ሉቃሴ መጣፈ 12:29 ህከኒ ‹መ እንታም? መ አንጋም?› ይቴነን ሰውቲን ክቼኤኖችዬ።

ሶቀማን ሁጄ መጣፈ 12:20 ሄሮድስን ጢሮስነ ሲዶን ባድ መኒን በአሜ እኬ። ህኩ መኑንኩ ሜጡ እክ
ዋልት ዎም ምን ገሸኖ ተቄ መንቹ ብላስጦሴ ዎሚን ኢተንሱንተሰ ኡጭቶእ። ዳፉንኩስ ባዱሰ እቸተ ደቀኖ
ህከን ዎም ባዲቼት እኬ።



ሶቀማን ሁጄ መጣፈ 14:2  ጠሁ እኮዳ አመዕንቱምቡ አይሁድ-መኑ አይሁደ እኩምቡ መነ  ሂልማን
ኬእሰንስት አመዕናን አሌን በአንቸተ ፉሽቶእ።

ሮሜ ሶህኑተ 1:28 መገኑ ደጉ ግቦሀኒ ሀስሱምቡረ አስቱንተ ካዕሉምቦ ሰውቲ ህግሽ ኣሴሰ።
ሮሜ ሶህኑተ 8:6,7 ማልተኔ ሰውዩ ሬሁተ። ጡማንቾ አያንተኔ ሰውዩ ሄቸተኒ ጡማኒ። 7 ዳፉንኩስ ማል ሰውቱ

መገን ሴሪ አዘዘሙምቦተኔሃ አዘዘምን ደንዱምቦተኔሃ መገንየ ዲነ።
ሮሜ ሶህኑተ  11:20  ህኩን  ገርተ።  እሶኦት  ቢጠንቶኢ አመዕኑ  ሆጎተኔሃት።  አትን  አመዕንቶንትተኔ  ቃርት

ኡርቴንት። ህከኒ ዋጅ በጋን ቦልጥቶት።
2 ቆሮንቶስ ለንክ ሶህኑተ 10:5  ህከኒ መገኑ ደጌኖበ ከንታ ኦደታ ቦልጥ ጠሀሃ ሆረንከ በእንሳም። አሞ

ዎዘነ ሆረንከ ቀፈንድ ክርስቶሲ አዘዘመኖገ አስናም።
2  ቆሮንቶስ ለንክ ሶህኑተ 11:3  ጠሁ እኮዳ ዎሪቹ ሄዋኔ  +  ሾክማንተስ ሉስሾሴገንከ አይደጎ ክዕኔኤ

ሰውቱሁ በእየን ክርስቶሲ ዮዕኔ ጠቤነ ሰውቲቺ ሙጩርማቺ ፉልቴን ኦሮቅቴነንተንዶ ይ ዋጀዮም።
ኤፌሶን ሶህኑተ 2:3 ህከን መን ሜሬሮን ነኦቲ ሆሩንኩኔ ማልኔነ ዎዘንኔ ሰውተ አወነን ከኒች ብሬ ማልኔ ቁልጢን

ሄዕነዮም እኬ። ዎሎ ኬንገንከ ነኦቲ ቆጨንቺንተኔ መገን አሙሬ ኣዜን ዮም እኬ።
ኤፌሶን ሶህኑተ 4:17 ከዘኩ ሰውቱሰ ጠለለ እኮ ገሬ መገኑ ደጉምቦ መንገ ሄኤኑምቦገ ቀርቾ ዬሱስ ሱዕሚን ቃርስ

ኩላንክዕኔ።
ቆላስያስ ሶህኑተ 1:21  ሰውቲንተዕኔ ሂለ ሁጄንተዕኔ ባረጋረተ እኬን መገኒች ቄዕርቴን ሄኤነንታረ እኬ።

(አጉዲሻን 21:27; ሕዝቅኤል 23:17)
ቆላስያስ ሶህኑተ 2:18 ቆጰን ማሽማን፥ «መገን ሰሜ ሶቀማንቺ ሰገጅዬ» ያን፥ ጫክ ጡደሞስራን ድከአኒ ማል

ሰውቲን ጠለንከ ቦልጠኒ አዪ ሉስሱንከዕኔ።
1 ተሰሎንቄ ዎነ ሶህኑተ 5:14 ኢ ህዛከ! ሶሰ ኬኑ ሻቄኑንተ፥ ዋጀላሻከተ እግሴኑንተ፥ ሆንጋኑ ካዕልቴኑንታ

መነ ሆረንከ እየቂን ኣቅቴኑንታ ሰንዛንክዕኔ።
2 ተሰሎንቄ ለንክ ሶህኑተ 2:1/2 ኢ ህዛከ!  ቀርቿኔ ዬሱስ ክርስቶስ ዋልተኔነ ነኦንት እስባን ጠጵናምተኔ

ነኦት ህራንጎምሀንገ፥  ሰበንኮምሀንጋ ደዳቤተ ጣንፎምሀንጋ አስቴን  «ቀርች ዋል በሩ  ኢል ፈጄእ»  ይቴን
ሰውታንተዕኔ ሰርብቴን ሌንቄቅቴኑምቦጋ ህልቄኑምቦጋ ኡጭናንክዕኔ።

1  ጥማቶሴ ዎነ ሶህኑተ 6:5  ዎዘኑሰ በኤነ ገሬች ፉልቴ መን ሜሬሮን እካ ሙረንቱምቡ ኦደታ ነደጀሃ
ኤበኗ። እሶኦንከ መገኑ አመዕኑ ትርፈ ደቄኖ ዎቃ አጉጄሳረ።

2  ጥማቶሴ ለንክ ሶህኑተ 3:8  አሞ እያኔሲ እያንበሬሲ ሙሴን ኡርጨንቶገንከ ኩ መኑሁ ቦቁሰ በኤነ
አመዕነቲች ኡቤ መነ እክ ገሬን ኡርጨንታእ።

ቲቶ ሶህኑተ 1:15  ሙጩሮ መኒ  ሆሩሩንኩ  ሙጩሯ። ጠሁ እኮዳ  ቡሻካሃ  አመዕንቱምቦሪሃ  ሜጡሩ
ሙጩሯበአ። ህትጉንተ ዎዘኑሳ ሰውቱሳ ቡሼሃ።

እብር-መን ሶህኑተ 12:3  አሞ አዕኖኦት ዎዘነ ላፌን ተሳ ሙርቴኑዕነ ባጢላመ ኡርጨንቸ ደንዴ ዬሱሰ
ሰውዬ።

ያቆቤ ሶህኑተ 1:7/8 ለሞዕመኖነ ዎቃንተስ ሆራንን ቃሩምቡ መንቹ መገንቢች ሜጡራ ደቀኖ አጉዱንከስ።
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