
Arabic - Deliverance Scriptures

   وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول قم يا رب فلتتبدد اعداؤك ويهرب مبغضوك من10:35عدد 
.امامك
   ولكن لم يشإ الرب الهك ان يسمع لبلعام فحول لجلك الرب الهك اللعنة الى بركة لن23:5تثنية 

.الرب الهك قد احبك
.  انت هو ملكي يا ال.فأمر بخلص يعقوب44:4مزامير 
   روح السيد الرب عليN لن الرب مسحني لبشر المساكين ارسلني لعصب61:1اشعياء 

.منكسري القلب لنادي للمسبيين بالعتق وللماسورين بالطلق
   ول تدخلنا في تجربة.لكن نجنا من الشرير.لن لك الملك والقوة والمجد الى6:13متى 

.البد.آمين
   ولما صار المساء قدموا اليه مجانين كثيرين.فأخرج الرواح بكلمة وجميع المرضى8:16متى 

.شفاهم
   ثم دعا تلميذه الثني عشر واعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى يخرجوها10:1متى 

.ويشفوا كل مرض وكل ضعف
.  اشفوا مرضى.طهروا برصا.اقيموا موتى.اخرجوا شياطين.مجانا اخذتم مجانا اعطوا10:8متى 
.  فان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته.فكيف تثبت مملكته12:26متى 
   وان كنت انا ببعلزبول اخرج الشياطين فابناؤكم بمن يخرجون.لذلك هم يكونون12:27متى 

.قضاتكم
.  ولكن ان كنت انا بروح ال اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت ال12:28متى 
   ام كيف يستطيع احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعته ان لم يربط القوي12:29متى 

.اول.وحينئذ ينهب بيته
   اذا خرج الروح النجس من النسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء يطلب راحة ول12:43متى 
.يجد

.  ثم يقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه.فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا12:44متى 
   ثم يذهب وياخذ معه سبعة ارواح أخر اشر منه فتدخل وتسكن هناك.فتصير اواخر12:45متى 

ذلك النسان اشر من اوائله.هكذا يكون ايضا لهذا الجيل الشرير
   واذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن15:22متى 

.داود.ابنتي مجنونة جدا
.  فاجاب وقال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلب15:26متى 
   حينئذ اجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم ايمانك.ليكن لك كما تريدين.فشفيت15:28متى 

ابنتها من تلك الساعة
   وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات.فكل ما تربطه على الرض يكون مربوطا في16:19متى 

.السموات.وكل ما تحله على الرض يكون محلول في السموات
.  ثم تقدم التلميذ الى يسوع على انفراد وقالوا لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه17:19متى 
   فقال لهم يسوع لعدم ايمانكم.فالحق اقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل17:20متى 

.لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل ول يكون شيء غير ممكن لديكم
  واما هذا الجنس فل يخرج ال بالصلة والصوم17:21متى 

  وكان في مجمعهم رجل به روح نجس.فصرخ1:23مرقس 
.  قائل آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري.أتيت لتهلكنا.انا اعرفك من انت قدوس ال1:24مرقس 



.  فانتهره يسوع قائل اخرس واخرج منه1:25مرقس 
.  فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه1:26مرقس 
.  ولما صار المساء اذ غربت الشمس قدموا اليه جميع السقماء والمجانين1:32مرقس 
.  وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب1:33مرقس 
   فشفى كثيرين كانوا مرضى بامراض مختلفة واخرج شياطين كثيرة ولم يدع1:34مرقس 

الشياطين يتكلمون لنهم عرفوه
  فكان يكرز في مجامعهم في كل الجليل ويخرج الشياطين1:39مرقس 
.  لنه قال له اخرج من النسان يا ايها الروح النجس5:8مرقس 
.  ودعا الثني عشر وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين.واعطاهم سلطانا على الرواح النجسة6:7مرقس 
  واخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم6:13مرقس 
.  فقال له يسوع ان كنت تستطيع ان تؤمن.كل شيء مستطاع للمؤمن9:23مرقس 
.  فللوقت صرخ ابو الولد بدموع وقال اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني9:24مرقس 
   فلما رأى يسوع ان الجمع يتراكضون انتهر الروح النجس قائل له ايها الروح الخرس9:25مرقس 

.الصم انا آمرك.اخرج منه ول تدخله ايضا
  فقال لهم هذا الجنس ل يمكن ان يخرج بشيء ال بالصلة والصوم9:29مرقس 
   فاجابه يوحنا قائل يا معلNم رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك وهو ليس9:38مرقس 

.يتبعنا.فمنعناه لنه ليس يتبعنا
   فقال يسوع ل تمنعوه.لنه ليس احد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا ان يقول9:39مرقس 

.علي شرا
.  وهذه اليات تتبع المؤمنين.يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة16:17مرقس 

.  قائل آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري.أتيت لتهلكنا.انا اعرفك من انت قدوس ال4:34لوقا 
   فانتهره يسوع قائل اخرس واخرج منه فصرعه الشيطان في الوسط وخرج منه ولم4:35لوقا 

.يضره شيئا
   فوقعت دهشة على الجميع وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين ما هذه الكلمة.لنه4:36لوقا 

.بسلطان وقوة يامر الرواح النجسة فتخرج
   وكانت شياطين ايضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول انت المسيح ابن4:41لوقا 

ال.فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لنهم عرفوه انه المسيح
   وفي تلك الساعة شفى كثيرين من امراض وادواء وارواح شريرة ووهب البصر لعميان7:21لوقا 

.كثيرين
   لنه امر الروح النجس ان يخرج من النسان.لنه منذ زمان كثير كان يخطفه.وقد ربط8:29لوقا 

.بسلسل وقيود محروسا.وكان يقطع الربط ويساق من الشيطان الى البراري
.  وطلبت الى تلميذك ان يخرجوه فلم يقدروا9:40لوقا 
.  فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك10:17لوقا 
.  فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء10:18لوقا 
.  ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيNات والعقارب وكل قوة العدو ول يضركم شيء10:19لوقا 
   ولكن ل تفرحوا بهذا ان الرواح تخضع لكم بل افرحوا بالحري ان اسماءكم كتبت في10:20لوقا 

السموات
   وكان يخرج شيطانا وكان ذلك اخرس.فلما اخرج الشيطان تكلم الخرس.فتعجب11:14لوقا 

.الجموع
.  ولكن ان كنت باصبع ال اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت ال11:20لوقا 
.  حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون امواله في امان11:21لوقا 
   ولكن متى جاء من هو اقوى منه فانه يغلبه وينزع سلحه الكامل الذي اتكل عليه11:22لوقا 



.ويوزع غنائمه
   فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب ها انا اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي13:32لوقا 

.اليوم الثالث اكمل
   الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فالعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل14:12يوحنا 

.اعظم منها لني ماض الى ابي
.  لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير17:15يوحنا 
   يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه ال بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع10:38اعمال 

.خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس لن ال كان معه
   هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة هؤلء الناس هم عبيد ال العلي الذين16:17اعمال 

.ينادون لكم بطريق الخلص
   وكانت تفعل هذا اياما كثيرة.فضجر بولس والتفت الى الروح وقال انا آمرك باسم16:18اعمال 

يسوع المسيح ان تخرج منها.فخرج في تلك الساعة
.  وكان ال يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة19:11اعمال 
   حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مآزر الى المرضى فتزول عنهم المراض19:12اعمال 

وتخرج الرواح الشريرة منهم
.  فقلت انا من انت يا سيد فقال انا يسوع الذي انت تضطهده26:15اعمال 
   ولكن قم وقف على رجليك لني لهذا ظهرت لك لنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت26:16اعمال 

وبما ساظهر لك به
  منقذا اياك من الشعب ومن المم الذين انا الن ارسلك اليهم26:17اعمال 
   لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى ال26:18اعمال 

حتى ينالوا باليمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين
   واله السلم سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا.نعمة ربنا يسوع المسيح16:20رومية 

معكم.آمين
  لئل يطمع فينا الشيطان لننا ل نجهل افكاره2:11كورنثوس  2

   الذي بذل نفسه لجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب ارادة ال1:4غلطية 
وابينا

.  ول تعطوا ابليس مكانا4:27افسس 
.  البسوا سلح ال الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس6:11افسس 

.  ولكي ننقذ من الناس الردياء الشرار.لن اليمان ليس للجميع3:2تسالونيكي  2
.  امين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير3:3تسالونيكي  2

  فيستفيقوا من فخ ابليس اذ قد اقتنصهم لرادته2:26تيموثاوس  2
   وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلNصني لملكوته السماوي.الذي له4:18تيموثاوس  2

المجد الى دهر الدهور.آمين
.  اصحوا واسهروا لن ابليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو5:8بطرس  1

.  انتم من ال ايها الولد وقد غلبتموهم لن الذي فيكم اعظم من الذي في العالم4:4يوحنا  1
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