
Tigrinya   - Good-Bad Mind Scriptures

Good Mind Scriptures

ወንጌል ማርቆስ 5:15  ናብ የሱስ መጹ፡ እቲ ርኹሳት መናፍስቲ ሒዞምዎ ዝነበሩ፡ ለጌዎን
ዝነበርዎ፡ ተቐሚጡ፡ ተኸዲኑ፡ ናብ ልቡ ተመሊሱ ረኣይዎ እሞ ፈርሁ።

ወንጌል ሉቃስ 8:35 እቶም ህዝቢ ኸኣ እቲ ዝዀነ ኺርእዩ ወጹ፡ ናብ የሱስውን መጹ። እቲ
ኣጋንንቲ  ዝወጹሉ  ሰብኣይ፡  ክዳኑ  ተኸዲኑ  ናብ  ልቡ  ተመሊሱ፡  ኣብ  እግሪ  የሱስ
ተቐሚጡ ረኸብዎ እሞ ፈርሁ።

ግብረ ሐዋርያት 17:11 ንሳቶም ድማ ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዚነብሩ ዝበለጸ ደግታት ነበሩ።
ንሳቶም፡ እዚ ነገርዚ እስኪ ኸምኡ እንተ ዀይኑ፡ ኢሎም ኣብ ጸጽባሕ ነቲ ጽሑፋት
እናመርመሩ፡ ነቲ ቓል ብዂሉ ፍቓዶም ተቐበልዎ።

ግብረ  ሐዋርያት  20:19  ብዂሉ  ትሕትናን  ብብዙሕ  ንብዓትን  ብውዲት  ኣይሁድ
ብዝበጽሓኒ ፈተናን ንጐይታ ኸመይ ገይረ ኸም ዘገልገልክዎ፡

ሮሜ 7:25 ንኣምላኽ ብጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስብሓት ይኹኖ። እምብኣርሲ ኣነ ባዕለይ
ብሓሳበይ ንሕጊ ኣምላኽ፡ ብስጋይ ግና ንሕጊ ሓጢኣት እግዛእ ኣሎኹ።

ሮሜ 8:6/7  እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን
ኣይኰነሉን ድማ እዩ እሞ፡ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ፡ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና
ህይወትን ሰላምን እዩ።

ሮሜ 8:27  እቲ ልቢ ዚምርምር፡ ንሱ ምእንቲ እቶም ቅዱሳን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ገይሩ
ይልምን እዩ እሞ፡ ነቲ ሓሳብ መንፈስውን እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ።

ሮሜ 11:34 ሓሳብ እግዚኣብሄር ዚፈልጥ መን እዩ? ወይስ መን እዩ ዘማኽሮ?
ሮሜ  12:2  እቲ  ሰናይን ባህ  ዜብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ

ኽትምርምሩስ፡  ብምሕዳስ  ሓሳብኩም  ተለወጡ  እምበር፡  ነዛ  ዓለም  እዚኣ
ኣይትምሰልዋ።

ሮሜ 12:16 ንሓድሕድኩም ሓንቲ ሓሳብ ሕሰቡ። ምስቶም ታሕቶት ትሕት በሉ እምበር፡
ኣብቲ ልዕል ዝበለ ነገር ሓሳብኩም ኣይተውድቑ። ጠቢባን ኢና ኢልኩም ብርእስኹም
ኣይሕሰቡ።

ሮሜ 14:5  እቲ ሓደ ነታ ሓንቲ መዓልቲ ኻብታ ኻልእ ኣብሊጹ ይፈልያ፡ እቲ ሓደ ግና
ንዂላተን መዓልትታት ማዕረ ገይሩ እዩ ዚርእየን። ነፍሲ ወከፍ ብሓሳቡ ርዱእ ይኹን።

ሮሜ 15:5/6 ግናኸ ሐቢርኩም ብሓደ ኣፍ ኴንኩም ንኣምላኽ፡ ንሱ ኸኣ ኣቦ ጐይታና የሱስ
ክርስቶስ፡  ምእንቲ  ኸትኽብሩስ፡  እቲ  ናይ  ትዕግስትን  ምጽንናዕን  ኣምላኽ  ኣብ
ንሓድሕድኩም፡ ከምቲ ናይ ክርስቶስ የሱስ ጌርኩም፡ ሓደ ሓሳብ ክትሐስቡ ይሀብኩም።

1  ቆሮንቶስ  1:10-12  ግናኸ፡ ኣሕዋተየ፡ ኣባኻትኩም ክርክር ከም ዘሎስ፡ ብዛዕባኹም ሰብ
ቤት ቀሎኤ ነጊሮምኒ ኣለዉ፡ እዚ ማለት፡ ነፍሲ ወከፍኩም፡ ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ፡ ኣነስ
እባ ናይ ኣጵሎስ፡ ኣነ ናይ ኬፋ፡ ኣነስ ናይ ክርስቶስ እየ፡ ከም እትብሉ፡ እዚ እየ ዝብል



ዘሎኹ። ኣሕዋተየ፡  ኲላትኩም ሓደ ዘረባ ኽትዛረቡ፡ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን
ፍጹም ክትጋጠሙ እምበር፡ ምፍልላይ ከይህልወኩም፡ እምዕደኩም ኣሎኹ።

1 ቆሮንቶስ 2:15/16 ንእግዚኣብሄር ኪምህሮ ኢሉ፡ ሓሳቡ ዝፈለጠኸ እንታዋይ እዩ? ንሕና
ግና ሓሳብ ክርስቶስ ኣሎና። እምብኣርሲ እቲ መንፈሳዊ ንዂሉ ይምርምር፡ ንሱ ግና
ብሓደ እኳ ኣይምርመርን እዩ።

2  ቆሮንቶስ  7:7  ግናኸ ንሱ ናፍቖትኩምን ብኽያትኩምን ቅንኣትኩምን ምእንታይ ምስ
ኣዘንተወልና፡ በቲ ንሱ ብኣኻትኩም እተጸናንዖ ምጽንናዕ ድም እምበር፡ ብምምጽኡ
ጥራይ ኣይኰንኩን ኣዝይላ እተሐጐስኩ።

2 ቆሮንቶስ 8:12 ፍቓድ ልቢ እንተ ኣልዩስ፡ በቲ ዘለዎ መጠን ቅቡል እዩ እምበር፡ ብዜብሉ
ኣይኰነን። (1 ዜና መዋዕል 28:9)

2  ቆሮንቶስ  9:1/2  ኣካይያ  ኻብ  ዓሚ  ጀሚራ  ኸም  እተዳለወትን  ብኣኻትኩም  ኣብ
መቄዶንያውን  ዝሕበነሉ  ፍቓድ  ልብኹምን  ቅንኣትኩምን  ንብዙሓት  ሰብ  ከም
ዝሰሐለትን፡  እፈልጥ እየ  እሞ፡  ብዛዕባ  ኣገልግሎት ነቶም ቅዱሳንሲ ኽጽሕፈልኩም
ኣየድልየንን እዩ።

2 ቆሮንቶስ 13:11  ብዝተረፈስ፡ ኣሕዋተየ፡ ተሐጐሱ፡ ምሉኣት ኩኑ፡ ጽኑዓት ኩኑ፡ ብሓንቲ
ሓሳብ ኩኑ፡ ብሰላም ንበሩ፡ ኣምላኽ ፍቕርን ሰላምን ከኣ ምሳኻትኩም ኪኸውን እዩ።

ኤፌሶን 4:23 በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ፡
ፊልጵስዩስ 2:2-5 ብሓንቲ ሓሳብ ብምዃንኩም፡ ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህላውኩም፡ ብሓንቲ

ነፍሲ ዄንኩም ሓደ ብምሕሳብኩም ሓጐሰይ መልኡ። 3 ሓንቲ እኳ ንርእሰይ ይጥዐመኒ
ብምባል ወይስ ንውዳሴ ኸንቱ ኣይትግበሩ፡ ብትሕትና ግና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ኻብ ርእሱ
ኣብሊጹ ይርኣዮ።  4  ነፍሲ ወከፍ ንብጻዩ ድማ እምበር፡ ነፍሲ ወከፍ ንርእሱ ዚሔሾ
ኣይጠምት። 5 እቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩምውን ይሀሉኹም።

ፊልጵስዩስ  4:2  ሓሳበን  ንጐይታ ሓንቲ  ኽትከውን፡  ንኤዎድያ  እምዕድ፡  ንስንጥኬውን
እምዕድ ኣሎኹ።

ፊልጵስዩስ  4:7  እቲ  ኻብ  ኲሉ  ኣእምሮ  ዚበልጽ  ሰላም  ኣምላኽ  ድማ  ንልብኹምን
ሓሳብኩምን ብክርስቶስ የሱስ ኪሕልዎ እዩ። (ኢሳይያስ 26:3)

ቆላስይስ 3:12 እምብኣርሲ ኸም ሕሩያት ኣምላኽን ቅዱሳንን ፍቁራትን ኴንኩም፡ ምሕረት
ልቢ፡ ለውሃት፡ ትሕትና፡ ዓቕሊ፡ ትዕግስቲ ልበሱ።

2 ተሰሎንቄ 2:1/2 ግናኸ ኣቱም ኣሕዋትና ብዛዕባ ምጽኣት ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ናብኡ
ምእካብናን፡ መዓልቲ ጐይታ ሕጂ ቕርብቲ ኸም ዘላስ፡ ብመንፈስ ወይስ ብቓል ወይስ
ከምታ ኻባና ዝመጸትኩም ደብዳበ፡ ካብቲ ኣእምሮኹም ቀልጢፍኩም ከይትናቓነቑን
ከይትስምብዱን፡ ንልምነኩም ኣሎና።

2  ጢሞቴዎስ 1:6/7  በዚ ምኽንያት እዚ፡ ኣምላኽሲ መንፈስ ሓይልን ፍቕርን ቅጽዓትን
እምበር፡ መንፈስ ፍርሃት ኣይሀበናን እሞ፡ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘሎ ውህበት
ኣምላኽ ክትሕድሶ ኤዘክረካ ኣሎኹ።

ቲቶ 2:6 ነጒባዝውን ከምኡ ለባማት ኪዀኑ ምዐዶም።
ዕብራውያን 8:10  ድሕሪ እተን መዓልትታት እቲኣተን ምስ ቤት እስራኤል ዝኣትዎ ኺዳን



እዚ እዩ፡ ንሕጋጋተይ ኣብ ሓሳቦም ከእትዎ ኣብ ልቦምውን ክጽሕፎ እየ፡ ኣነ ኣምላኽ
ክዀኖም እየ፡ ንሳቶምውን ህዝቢ ኪዀኑኒ እዮም፡ ይብል እግዚኣብሄር።

1  ጴጥሮስ  1:13  ስለዚ ሓቛቚ ልብኹም ተዐጢቕኩም እናተጠንቀቕኩም፡ ነቲ ብምግሃድ
የሱስ ክርስቶስ እትረኽብዎ ጸጋ ምሉእ ተስፋ ግበሩ።

1  ጴጥሮስ  5:2  ነቲ  ምሳኻትኩም ዘሎ መጓሰ ኣምላኽ ጓስይዎ፡  ብፍታው ከም ፍቓድ
ኣምላኽ  እምበር፡  ብግዲ  ኣይኹን፡  ብታሕጓስ  እምበር፡  ምእንቲ  ኸንቱ  ረብሓውን
ኣይኹን፡

2  ጴጥሮስ  3:1/2  ኣቱም ፍቁራተይ፡ እዛ ሕጂ ዝጽሕፈልኩም ዘሎኹ ካልኣይቲ ደብዳበይ
እያ፡  ቀደም  ብቕዱሳት  ነብያት  እተባህለ  ቓልን  ብሃዋርያትኩም  ካብ  ጐይታናን
መድሓኒናን  ዝረኸብኩምዎ  ትእዛዝን  ምእንቲ  ኽትዝክሩ  ኢለ፡  ብኽልቲኣተን
እናኣዘከርኩኹም ነቲ ግሩህ ሓሳብኩም ኤንቅሖ ኣሎኹ።

ያዕቆብ  1:17  ጽቡቕ ውህበትን ምሉእ ውህበትን ካብ ላዕሊ እዩ፡ ካብቲ ለውጢ ወይስ
ምምልላስ ጽላሎት ዜብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዚወርድ። (እዮብ 23:13)

ራእይ ዮሐንስ  17:9  ጥበብ ዘለዋ ኣእምሮ ኣብዚ እያ ዘላ። እቶም ሾብዓተ ርእስስ እታ
ሰበይቲ ተቐሚጣቶም ዘላ ሾብዓተ ኣኽራን እዮም፡

Bad Mind Scriptures

ወንጌል ማርቆስ 7:21  ካብቲ ውሽጢ ልቢ ሰብ ክፉእ ሓሳብ ይወጽእ እዩ እሞ፡ ምንዝር፡
ስርቂ፡ ቅትለት፡ (ሕዝቅኤል 38:10)

ወንጌል  ሉቃስ 12:29  ንስኻትኩም  ከኣ  እትበልዕዎን  እትሰትይዎን  ኣይትደለዩን
ኣይትጨነቑን።

ግብረ ሐዋርያት  12:20  ሄሮድስ ንሰብ ጢሮስን ሲዶናን ኣዝዩ ዀርዩ ተጻሊእዎም ነበረ።
ተሳማሚዖም ከኣ ናብኡ መጹ። ምግቢ ሃገሮም ካብ ግዝኣት እቲ ንጉስ ስለ ዝነበረ፡
ንብላስጦስ ሸለቓ ዝፋን ቤት ንጉስ ኣፍትዮም ዕርቂ ለመኑ።

ግብረ ሐዋርያት 14:2 እቶም ዘይኣመኑ ኣይሁድ ግና ልቢ እቶም ኣህዛብ ናብቶም ኣሕዋት
ኣናቓነቑን ኣኽፍኡን።

ሮሜ  1:28  ከምቲ ኣምላኽ ኣብ ፍልጠቶም ኪሕዝዎ ዝየቋጸርዎ፡  ኣምላኽ ከኣ  ከምኡ
ዘይንቡር ኪገብሩ ንሕሱር ኣእምሮ ኣሕሊፉ ሀቦም

ሮሜ 8:6/7  እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን
ኣይኰነሉን ድማ እዩ እሞ፡ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ፡ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና
ህይወትን ሰላምን እዩ።

ሮሜ 11:20 ጽቡቕ፡ ንሳቶም ሰኣን ምእማኖም ተሰብሩ፡ ንስኻ ግና ሳላ ዝኣመንካ ደው ኢልካ
ኣሎኻ። ፍራህ ደኣ እምበር፡ ብልብኻ ኣይትተዐበ።

2 ቆሮንቶስ 10:5 ብእኡ ኸኣ ሓሳባትን ምስ ፍልጠትን ኣምላኽ ንዚጻላእ ልዕል ዝበለ ነገር
ኲሉን እናፍረስና፡ ኲሉ ኣእምሮውን ንምእዛዝ ክርስቶስ ንማርኸሉ ኢና።



2  ቆሮንቶስ  11:3  ግናኸ ከምቲ ተመን ብጒርሑ ንሄዋን ዘስሐታ፡ ከምኡውን ሓሳብኩም
ካብቲ ናብ ክርስቶስ ዚኸውን ገርህነትን ንጽህናን ምናልባሽ ከይጠፍእ እፈርህ ኣሎኹ።

ኤፌሶን  2:3  ንሕና ዂላትና ኸኣ ነቲ ናይ ስጋን ናይ ሓሳባትን ድሌት እናገበርና፡ ቀደም
ብትምኒት ስጋና ምሳታቶም ንነብር ነበርና፡ ከምቶም ካልኦትውን ብባህርይና ደቂ ቚጥዓ
ነበርና።

ኤፌሶን 4:17 እምብኣርሲ ኸምቲ ኣህዛብ ብናይ ከንቱ ሓሳባት ዚመላለስዎ ኸይትመላለሱ፡
እዚ እብል ብጐይታውን እምስክር ኣሎኹ።

ቆላስይስ 1:21  ንኣኻትኩም፡ ቀደም ፍሉያት ብሓሳብኩምን ብኽፉእ ግብርኹምን ጸላእቲ
ዝነበርኩም ከኣ፡ (ምሳሌ 21:27; ሕዝቅኤል 23:17)

ቆላስይስ 2:18  ሓደ እኳ፡ ትሕትና ብዚመስልን ብስግደት ንመላእኽትን ገይሩ፡ ንሱ ኣብ
ዘይረኣዮ  ነገር  እናተሐወሰ  በእምሮ  ስጋኡ  ብኸምኡ  ዚንፋሕ፡  ነቲ  ዓስቢ  ዓወት
ኣይዘርፍኩም።

1  ተሰሎንቄ  5:14  ኣቱም ኣሕዋትና፡  ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ ግንሕዎም፡ ነቶም
ሕሊናኦም ዝዐረቦም ኣፋጥንዎም፡ ነቶም ድኹማት ደግፍዎም፡ ንዂላቶም ተዐገስዎም
ኢልና ንምዕደኩም ኣሎና።

2 ተሰሎንቄ 2:1/2 ግናኸ ኣቱም ኣሕዋትና ብዛዕባ ምጽኣት ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ናብኡ
ምእካብናን፡ መዓልቲ ጐይታ ሕጂ ቕርብቲ ኸም ዘላስ፡ ብመንፈስ ወይስ ብቓል ወይስ
ከምታ ኻባና ዝመጸትኩም ደብዳበ፡ ካብቲ ኣእምሮኹም ቀልጢፍኩም ከይትናቓነቑን
ከይትስምብዱን፡ ንልምነኩም ኣሎና።

1  ጢሞቴዎስ 6:4/5  ንሱ ብኽትዕን ብዜብእስ ዘረባን ሐሚሙ እዩ እምበር፡ ሓንቲ እኳ
ዘይፈልጥ ንፋሕ እዩ። ካብዚ እዩ ቕንኢ፡  ባእሲ፡  ጸርፊ፡  ሕሱም ጥርጥር፡  ናይቶም
ሓሳቦም ዝጠፍኤን ሓቂ ዝሰኣኑን ሰባት ብርቱዕ ጽልኢ ዚመጽእ፡  ካብ ከምዚኣቶም
ዘመሰሉ ርሐቕ። እዚኣቶም ኣምልኾስ መገባብሮ ረብሓ ኸም ዝዀነ እዩ ዚመስሎም።

2 ጢሞቴዎስ 3:8  ከምቲ እያኔስን እያምብሬስን ንሙሴ እተቓወምዎ፡ እቶም ኣእምሮኦም
ብጠፍኤ፡ ብእምነት ዘይተፈተኑ ሰባት ድማ ከምኡ ነታ ሓቂ ይቃወምዋ ኣለዉ።

ቲቶ  1:15  ነቶም ንጹሃት ብዘሎ ዂሉ ንጹህ እዩ፡ ነቶም ርዂሳትን ዘይኣምኑን ግና፡ እቲ
ኣእምሮኦምን ሕሊናኦምን ርኹስ እዩ እምበር፡ ከቶ ንጹህ የብሎምን።

ዕብራውያን 12:3  ምእንቲ ኸይትደኽሙን ነፍሳትኩም ከይሕለላን፡ ነቲ ኻብ ሓጥኣን ኣብ
ርእሱ ኽንድዚ ዚኣክል ምጽራር እተዐገሰ ዘክርዎ።

ያዕቆብ  1:7/8  ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ብዂሉ መገዱ ጽኑዕ ኣይኰነን እሞ፡ እቲ ኸምዚ
ዘመሰለ ሰብ ካብ ጐይታ ገለ ዚቕበል ኣይምሰሎ።
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