
Kambaata - Wives Scriptures

ኤፌሶን ሶህኑተ 5:22-24  ምኔማከ!  ቀርቾ ዬሱሲ አዘዘንቴነንተሀንገን ምኔናካሀዕኔ አዘዘምዬ።  23  ዳፉንኩስ
ክርስቶሱ አመዕናን ማበሪ ቦቁተ እኮገንከ ምኔኑ ምኔማ ቦቁተ። አሞ መኖመስ እኮ አመዕናን ማበሪ ክርስቶሱ
ፈእሳንቿንሰ።  24 አሞ  አመዕናን  ማበሩ  ክርስቶሲ  አዘዘመኖገንከ  ምኔማከት  ሆራንከ  ጠሃን  ምኔናካሀንሰ
አዘዘንቱን። ኤፌሶን ሶህኑተ 5:31,33  አሞ
«ህከንተኔ መንቹ አነሲ አመሲ አጉረኖ። ምኔማንተስን ሜጡ እሀኖ። ለሙንኩሰ ሜጡ ማለ እካእ»  የመሜእ።
33 እኮዳ አዕኖኦቲ አኑንኩዕኔ አኑንኩዕኔ ምኔማከዕኔ ገግዕኔገ ኢትዬ። ምኔመንት ምኔነሴ አብሱን።

1  ቆሮንቶስ ዎነ ሶህኑተ 7:3-5  ምኔኑ  ምኔማሀንስ  ሀስሰኖሴረ  አሱንሴ።  ህትጉንተ ምኔመቲ ምኔኒሀንሴ
ሀስሰኖስረ አስቱንስ። 4 መኖመሴ አሌን መቆ ዮሲ ምኔኒሀንሴት በጋን ምኔማ ገግሴ መኖመ አሌን መቆ ዮሴበአ።
ህትጉንተ መኖመስ አሌን መቆ ዮሴት ምኔመተንስ በጋን ምኔኒ ገግስ መኖመ አሌን መቆ ዮስበአ። 5 አሞ መገኑ
ኡጪ ኢተንቴን ቀሆ ጄቾ አጉሩ እሁምቡች ህግየን አዕን-አዕኖኦንት ከዕመንቴኖችዬ። ህትጉንተ ገገ ኤጌጡ ሆጊን
ሼጣንቹ ሉስሱምቦዕኔገ ፈንቀልቴን ሜጡ እክዬ። 1  ቆሮንቶስ ዎነ ሶህኑተ 7:34  ህከን መንች ዎዘኑንኩ
ቤሀሜሃ። ህትጉንተ ጎናን ገልቱምቡት ሜንትቹት እንዶ ሜሴሌት ማሉሴ ፎሉሴ ሙጩሩ እሁንተ ሀሳተኔ ቀርቾ
ዬሱስ ጠህተኔ ሰውታእ። እኮዳ ጎናን ገልቶ ሜንትቹት ምኔነሴ በጅቀንሲ ሀሳተኔ ተን ኡለ አል ጠህተኔ ሰውታእ።

ቆላስያስ ሶህኑተ 3:18 ምኔናከ! ቀርቾ ዬሱስረ እኬንተተኔ ምኔማካሀንክዕኔ አዘዘምዬ።

1 ጥማቶሴ ዎነ ሶህኑተ 2:11-15  አሞ ሜንትቹት ሆራንከ ጠሃን አዘዘሚን ለጭት ሮሱን።  12 ህትጉንተ
ሜንትቹት ሰዕምዪች ህግየን ሮስሱን እንዶ ጎን አሌን ዳኖመት ሄኡንሴ ያምበአ። 13 ዳፉንኩስ ብርስ ቆጨሞ
አዳሜት። ህከኒች ዘኪን ሄዋን ቆጨንቶእ። 14 አሞ መለጠንትኬእ መገን አዘዙተ ዝራንቹተ እኮኢት ሄዋኔት
በጋን አዳም መለጠምምበአ። 15 ጠሁ እኮዳ ሜንትቹት አመዕነቲን፥ ኢታን፥ ሙጩርማኒ ገገ ኤጌጢኒ ሄኦደ
ኦሱተ እሊን ፈኣእ።

ቆጨንች:መጣፈን 3:16 - 1 ጴጥሮሴ ዎነ ሶህኑተ 3:1-6 ህትጉንተ ምኔማከ! ምኔናካችዕኔ መ-መቱ መገን
ላጋ አዘዘንቱምቡረ እኮዳ ሙጩሩተነ መነ አብሳ ሄቸዕኔ ጡድኬእ ላጋን ጠሃቱዕናችን ምኔማከሰ ደናሙ ሀለ
ጡዲን ፈንቀልታኢ እሀኖተኔ ምኔናካሀዕኔ አዘዘምዬ። 3 ክዕኔኤ ደኑንኩ ሹሩበ ደጢን፥ ዎርቅ እረሃ እንገሃ ዎዕሪኒ
ህረሴ እትሰተ ኦድሸተ ኦደቂኒ ጡደመኖጊን መክጨሙ እሁንከ። 4 ጠሁ እኮዳ ደኑዕኔ መገን ብሬን አብሰሜነ
በኡምቦ መክጨንቺን ማሽማኒ ጪዕምመ ሰውቲኒ ኣዝ መኖማን እሁን። 5 ዳፉንኩስ ዎዶ ዶለ መገኑ ተሳ አስታ
ጡማኑ ሜንቱ መክጨንቶኢ ህትጎኔት እኬ። እሶኦንት ምኔናካሀንሰ አዘዘንተዮ እኬ።  6 አዘዘንቶኢንኩ ሳረ
አብረሃሜ «ኢ ቀርቾ» ይተን አዘዘንቶስሀንጊኔት። አዕኖኦቲ ደናሙ ጠሀ አስቴንተዳ ዋጀላሻከተ እኬኑምቦዳ ሳረተ
ኦሱ። ቲቶ  ሶህኑተ 2:1-5  አት  እኮንትዳ  ገሬ  ሮሸተ
ሮስስ። 2 ጎን ኑባቡ መቄሰ ቀጢን ሄኣረ፥ አብንሰ ቆረጵታረ፥ ገገሰ ኤጌጥታረ፥ አመዕነቲን፥ ኢታኒ እየቂኒ ሂልመት
ዮሰበእረ እካገ ሰዝሰ።  3 ህትጉንተ ሜንት ኑባቡ አብኒን ሄኣረ፥ ሄዕምቱምቡረ፥ ድምብቱምቡራ ደናሙ ጠሀ
ሮስሳራ እሁ ሀስሰኖሰ። 4/5 አሞ ቀጨሌ ሜንቱ እሶኦ ዳፊን መገን ላገት ገደንቱምቦገ ምኔናከሰ ኢትታረ፥ ኦሱሰ
ኢትታረ፥ ገገሰ ቆረጵታረ፥ ሙጩረተ፥ ምኔንተሰ ሁጀታረ፥ በሬደታ ምኔናካሀንሰ አዘዘንታራ እኩንተ ሮስሴኑንሰ።

1 ቆሮንቶስ ዎነ ሶህኑተ 11:5-7,10 ህትጉንተ ሻሸ ጣጠቅቱዕናች መገኑ ኡጭታ እንዶ ህራጋ ሜንትቹት ሀቲኒ
ቦቁሴ ቢልሰዮታ። ህኩንን ሙምሴ ሜጥቶሀንየገ። 6 ዳፉንኩስ መትት ሜንትቹት ሻሸ ጣጠቅቱምቦች ሙምሴ
ሙርሲሱን። እኮዳ ሙምሴ ሙርሲጩ እንዶ ሜዱ ቢልሰኖሴ እኮች ሻሸ ጣጠቅቱን።  7 አሞ ጎንቹ መገን
አጉዲሸታ አብንሃ እኮተኔ ጉንጉዕሉ ሀስሰኖስበአ። ጠሁ እኮዳ ሜንትቹት ጎንችየ አብን። 10   ህከንተኔሃ መገን

           ሰሜ ሶቀማንተኔሃ ሜንትቹት ጎንችሴ መቄ ኣዜን ዮኢተ እኮገ ጡድሲ ሻሸ ጣጠቅቱን።
አጉዲሻን 12:4;  14:1;  19:13;  21:9,19;  25:24;  &  27:15,16  -  contentious  &  angry

woman አጉዲሻን 31:10-31 - The Virtuous Woman
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