
Amharic - Deliverance Scriptures

ኦሪት ዘኍልቍ 10:35 ፤ ሙሴም ታቦቱ በተጓዘ ጊዜ። አቤቱ፥ ተነሣ፥ ጠላቶችህም 
ይበተኑ፥ የሚጠሉህም ከፊትህ ይሽሹ ይል ነበር።

ኦሪት ዘዳግም 23:5 ፤ ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር በለዓምን ይሰማ ዘንድ 
አልወደደም፤ አምላክህም እግዚአብሔር ወድዶሃልና እርግማኑን በረከት 
አደረገልህ። (መጽሐፈ ነህምያ። 13:2)

መዝሙረ ዳዊት 44:4 አምላኬና ንጉሤ አንተ ነህ፤ ለያዕቆብ መድኃኒትንህ እዘዝ።
ትንቢተ ኢሳይያስ 61:1 ፤ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው፥ ለድሆች 

የምሥራችን እሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛልና፤ ልባቸው የተሰበረውን 
እጠግን ዘንድ፥ ለተማረኩትም ነጻነትን ለታሰሩትም መፈታትን እናገር ዘንድ 
ልኮኛል። (የሉቃስ ወንጌል 4:18)

የማቴዎስ ወንጌል 6:13 ከክፉም አድነን እንጂ ወደ ፈተና አታግባን፤ መንግሥት ያንተ
ናትና ኃይልም ክብርም ለዘለዓለሙ፤ አሜን። (የሉቃስ ወንጌል 11:4)

የማቴዎስ ወንጌል 8:16/17 በመሸም ጊዜ አጋንንት ያደረባቸውን ብዙዎችን ወደ 
እርሱ አመጡ፤ በነቢዩ በኢሳይያስ። እርሱ ድካማችንን ተቀበለ ደዌያችንንም 
ተሸከመ የተባለው ይፈጸም ዘንድ፥ መናፍስትን በቃሉ አወጣ፥ የታመሙትንም ሁሉ
ፈወሰ።

የማቴዎስ ወንጌል 10:1 አሥራ ሁለቱን ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ ጠርቶ፥ 
እንዲያወጡአቸው በርኩሳን መናፍስት ላይ ደዌንና ሕማምንም ሁሉ እንዲፈውሱ 
ሥልጣን ሰጣቸው። (የማርቆስ ወንጌል 3:14,15)

የማቴዎስ ወንጌል 10:8 ድውዮችን ፈውሱ፤ ሙታንን አስነሡ፤ ለምጻሞችን አንጹ፤ 
አጋንንትን አውጡ፤ በከንቱ ተቀበላችሁ፥ በከንቱ ስጡ።

የማቴዎስ ወንጌል 12:26-29 ሰይጣንም ሰይጣንን የሚያወጣ ከሆነ፥ እርስ በርሱ 
ተለያየ፥ እንግዲህ መንግሥቱ እንዴት ትቆማለች? 27 እኔስ በብዔል ዜቡል 
አጋንንትን የማወጣ ከሆንሁ፥ ልጆቻችሁ በማን ያወጡአቸዋል? ስለዚህ እነርሱ 
ፈራጆች ይሆኑባችኋል። 28 እኔ ግን በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የማወጣ 
ከሆንሁ፥ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግሥት ወደ እናንተ ደርሳለች። 29 ወይስ 
ሰው አስቀድሞ ኃይለኛውን ሳያስር ወደ ኃይለኛው ቤት ገብቶ እቃውን ሊነጥቀው 
እንዴት ይችላል? ከዚያም ወዲያ ቤቱን ይበዘብዛል። (የማርቆስ ወንጌል 3:23-
27)



የማቴዎስ ወንጌል 12:43-45 ርኩስ መንፈስ ግን ከሰው በወጣ ጊዜ፥ ዕረፍት እየፈለገ
ውኃ በሌለበት ቦታ ያልፋል፥ አያገኝምም። 44 በዚያን ጊዜም። ወደ ወጣሁበት 
ቤቴ እመለሳለሁ ይላል፤ ቢመጣም ባዶ ሆኖ ተጠርጎና አጊጦ ያገኘዋል። 45 ከዚያ 
ወዲያ ይሄድና ከእርሱ የከፉትን ሰባት ሌሎችን አጋንንት ከእርሱ ጋር ይወስዳል፥ 
ገብተውም በዚያ ይኖራሉ፤ ለዚያም ሰው ከፊተኛው ይልቅ የኋለኛው ይብስበታል።
ለዚህ ክፉ ትውልድ ደግሞ እንዲሁ ይሆንበታል።

የማቴዎስ ወንጌል 15:22,26,28 እነሆም፥ ከነናዊት ሴት ከዚያ አገር ወጥታ። ጌታ 
ሆይ፥ የዳዊት ልጅ፥ ማረኝ፤ ልጄን ጋኔን ክፉኛ ይዞአታል ብላ ጮኸች። 26 እርሱ 
ግን መልሶ። የልጆችን እንጀራ ይዞ ለቡችሎች መጣል አይገባም አለ። 28 በዚያን 
ጊዜ ኢየሱስ መልሶ። አንቺ ሴት፥ እምነትሽ ታላቅ ነው፤ እንደወደድሽ ይሁንልሽ 
አላት። ልጅዋም ከዚያች ሰዓት ጀምሮ ዳነች።

የማቴዎስ ወንጌል 16:19 የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ፤ በምድር
የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፥ በምድርም የምትፈታው ሁሉ 
በሰማያት የተፈታ ይሆናል። (የማቴዎስ ወንጌል 18:18)

የማቴዎስ ወንጌል 17:19-21 ከዚህ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ብቻቸውን ወደ ኢየሱስ 
ቀረቡና። እኛ ልናወጣው ያልቻልን ስለ ምን ነው? አሉት። 20 ኢየሱስም። ስለ 
እምነታችሁ ማነስ ነው፤ እውነት እላችኋለሁ፥ የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት
ቢኖራችሁ፥ ይህን ተራራ። ከዚህ ወደዚያ እለፍ ብትሉት ያልፋል፤ የሚሳናችሁም 
ነገር የለም። 21 ይህ ዓይነት ግን ከጸሎትና ከጦም በቀር አይወጣም አላቸው።

የማርቆስ ወንጌል 1:23-26 በዚያን ጊዜም በምኩራባቸው ርኵስ መንፈስ ያለው ሰው
ነበረ፤ 24 እርሱም። የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ፥ ከአንተ ጋር ምን አለን? ልታጠፋን 
መጣህን? ማን እንደ ሆንህ አውቄአለሁ፥ የእግዚአብሔር ቅዱሱ ብሎ ጮኸ። 25 
ኢየሱስም። ዝም በል ከእርሱም ውጣ ብሎ ገሠጸው። 26 ርኵሱም መንፈስ 
አንፈራገጠውና በታላቅ ድምፅ ጮኾ ከእርሱ ወጣ።

የማርቆስ ወንጌል 1:32-34 ፀሐይም ገብቶ በመሸ ጊዜ፥ የታመሙትንና አጋንንት 
ያደረባቸውን ሁሉ ወደ እርሱ አመጡ፤ 33 ከተማይቱም ሁላ በደጅ ተሰብስባ 
ነበር። 34 በልዩ ልዩ ደዌም የታመሙትን ብዙዎችን ፈወሰ፥ ብዙዎችንም አጋንንት 
አወጣ፥ አጋንንትም ክርስቶስ መሆኑን አውቀው ነበርና ሊናገሩ አልፈቀደላቸውም።

የማርቆስ ወንጌል 1:39 በምኵራባቸውም እየሰበከ አጋንንትንም እያወጣ ወደ ገሊላ 
ሁሉ መጣ።

የማርቆስ ወንጌል 5:8 አንተ ርኵስ መንፈስ፥ ከዚህ ሰው ውጣ ብሎት ነበርና።
የማርቆስ ወንጌል 6:7,13 አስራ ሁለቱንም ወደ እርሱ ጠራ ሁለት ሁለቱንም 



ይልካቸው ጀመር፥ በርኵሳን መናፍስትም ላይ ሥልጣን ሰጣቸው፥ 13 ብዙ 
ድውዮችንም ዘይት እየቀቡ ፈወሱአቸው።

የማርቆስ ወንጌል 9:23-25 ኢየሱስም። ቢቻልህ ትላለህ፤ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል 
አለው። 24 ወዲያውም የብላቴናው አባት ጮኾ። አምናለሁ፤ አለማመኔን እርዳው
አለ። 25 ኢየሱስም ሕዝቡ እንደ ገና ሲራወጥ አይቶ ርኵሱን መንፈስ ገሠጸና። 
አንተ ዲዳ ደንቆሮም መንፈስ፥ እኔ አዝሃለሁ፥ ከእርሱ ውጣ እንግዲህም አትግባበት
አለው።

የማርቆስ ወንጌል 9:29 ይህ ወገን በጸሎትና በጦም ካልሆነ በምንም ሊወጣ 
አይችልም አላቸው።

የማርቆስ ወንጌል 9:38,39 ዮሐንስ መልሶ። መምህር ሆይ፥ አንድ ሰው በስምህ 
አጋንንትን ሲያወጣ አየነው፥ 39 ስለማይከተለንም ከለከልነው አለው። ኢየሱስ ግን
አለ። በስሜ ተአምር ሠርቶ በቶሎ በእኔ ላይ ክፉ መናገር የሚችል ማንም የለምና 
አትከልክሉት፤

የማርቆስ ወንጌል 16:17 ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሉአቸዋል፤ በስሜ 
አጋንንትን ያወጣሉ፤ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ፤ እባቦችን ይይዛሉ፥

የሉቃስ ወንጌል 4:34-36 ተው፥ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ፥ ከአንተ ጋር ምን አለን? 
ልታጠፋን መጣህን? ማን እንደ ሆንህ አውቄሃለሁ፥ አንተ የእግዚአብሔር ቅዱሱ 
አለ። 35 ኢየሱስም። ዝም በል ከእርሱም ውጣ ብሎ ገሠጸው። ጋኔኑም 
በመካከላቸው ጥሎት ሳይጐዳው ከእርሱ ወጣ። 36 ሁሉንም መደነቅ ያዛቸው፥ 
እርስ በርሳቸውም። ይህ ቃል ምንድር ነው? በሥልጣንና በኃይል ርኵሳን 
መናፍስትን ያዝዛልና፥ ይወጡማል ብለው ተነጋገሩ።

የሉቃስ ወንጌል 4:41 አጋንንትም ደግሞ። አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ 
እያሉ እየጮኹም ከብዙዎች ይወጡ ነበር፤ ገሠጻቸውም ክርስቶስም እንደ ሆነ 
አውቀውት ነበርና እንዲናገሩ አልፈቀደላቸውም።

የሉቃስ ወንጌል 7:21 በዚያች ሰዓት ከደዌና ከሥቃይ ከክፉዎች መናፍስትም 
ብዙዎችን ፈወሰ፥ ለብዙ ዕውሮችም ማየትን ሰጠ።

የሉቃስ ወንጌል 8:29 እንዲያወጡለትም ለደቀ መዛሙርትህ ነገርኋቸው፥ 
አልቻሉምም አለው። (የማርቆስ ወንጌል 9:18)

የሉቃስ ወንጌል 9:40 ደቀ መዛሙርትህንም እንዲያወጡት ለመንሁ፥ አልቻሉምም።
የሉቃስ ወንጌል 10:17-20 ሰብዓውም በደስታ ተመልሰው። ጌታ ሆይ፥ አጋንንት 

ስንኳ በስምህ ተገዝተውልናል አሉት። 18 እንዲህም አላቸው ሰይጣንን እንደ 
መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየሁ። 19 እነሆ፥ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ፥ 



በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ሥልጣን ሰጥቻችኋለሁ፥ የሚጐዳችሁም ምንም የለም።
20 ነገር ግን መናፍስት ስለ ተገዙላችሁ በዚህ ደስ አይበላችሁ፥ ስማችሁ ግን 
በሰማያት ሰለ ተጻፈ ደስ ይበላችሁ።

የሉቃስ ወንጌል 11:14 ዲዳውንም ጋኔን ያወጣ ነበር፤ ጋኔኑም ከወጣ በኋላ ዲዳው 
ተናገረ ሕዝቡም ተደነቁ፤

የሉቃስ ወንጌል 11:20-22 እኔ ግን በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማወጣ 
ከሆንሁ፥ እንግዲህ የእግዚአብሔር መንግሥት ወደ እናንተ ደርሳለች። 21 ኃይለኛ 
ሰው ጋሻና ጦር ይዞ የራሱን ግቢ ቢጠብቅ፥ ያለው ገንዘቡ በሰላም ይሆናል፤ 22 
ከእርሱ ይልቅ የሚበረታ መጥቶ ሲያሸንፈው ግን፥ ታምኖበት የነበረውን ጋሻና ጦር
ይወስድበታል ምርኮውንም ያካፍላል።

የሉቃስ ወንጌል 13:32 እንዲህም አላቸው። ሄዳችሁ ለዚያች ቀበሮ። እነሆ፥ ዛሬና ነገ
አጋንንትን አወጣለሁ በሽተኞችንም እፈውሳለሁ፥ በሦስተኛውም ቀን እፈጸማለሁ 
በሉአት።

የዮሐንስ ወንጌል 14:12 እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ በእኔ የሚያምን እኔ 
የማደርገውን ሥራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል፤ ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል፥

የዮሐንስ ወንጌል 17:15 ከክፉ እንድትጠብቃቸው እንጂ ከዓለም እንድታወጣቸው 
አልለምንም።

የሐዋርያት ሥራ 10:38 እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ 
በኃይልም ቀባው፥ እርሱም መልካም እያደረገ ለዲያብሎስም የተገዙትን ሁሉ 
እየፈወሰ ዞረ፥ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበረና፤

የሐዋርያት ሥራ 16:17,18 እርስዋ ጳውሎስንና እኛን እየተከተለች። የመዳንን 
መንገድ የሚነግሩአችሁ እነዚህ ሰዎች የልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው ብላ 
ትጮኽ ነበር። 18 ይህንም እጅግ ቀን አደረገች። ጳውሎስ ግን ተቸገረና ዘወር ብሎ
መንፈሱን። ከእርስዋ እንድትወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሃለሁ አለው፤ 
በዚያም ሰዓት ወጣ።

የሐዋርያት ሥራ 19:11,12 እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ተአምራት
ያደርግ ነበር፤ ስለዚህም ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ድውዮች ይወስዱ 
ነበር፥ 12 ደዌያቸውም ይለቃቸው ነበር ክፉዎች መናፍስትም ይወጡ ነበር።

የሐዋርያት ሥራ 26:15-18 እኔም። ጌታ ሆይ፥ ማንነህ? አልሁ። እርሱም አለኝ። 
አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ። 16 ነገር ግን ተነሣና በእግርህ ቁም፤ ስለዚህ 
እኔን ባየህበት ነገር ለአንተም በምታይበት ነገር አገልጋይና ምስክር ትሆን ዘንድ 
ልሾምህ ታይቼልሃለሁና። 17/18 የኃጢአትንም ስርየት በእኔም በማመን 



በተቀደሱት መካከል ርስትን ያገኙ ዘንድ፥ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሰይጣንም 
ሥልጣን ወደ እግዚአብሔር ዘወር እንዲሉ ዓይናቸውን ትከፍት ዘንድ፥ ከሕዝቡና 
ወደ እነርሱ ከምልክህ ከአሕዛብ አድንሃለሁ።

ወደ ሮሜ ሰዎች 16:20 የሰላምም አምላክ ሰይጣንን ከእግራችሁ በታች ፈጥኖ 
ይቀጠቅጠዋል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን።

2ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 2:11 በሰይጣን እንዳንታለል፤ የእርሱን አሳብ 
አንስተውምና።

ወደ ገላትያ ሰዎች 1:4 ክፉ ከሆነ ከአሁኑ ዓለም ያድነን ዘንድ እንደ አምላካችንና 
እንደ አባታችን ፈቃድ ስለ ኃጢአታችን ራሱን ሰጠ።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 4:27 በቁጣችሁ ላይ ፀሐይ አይግባ፥ ለዲያብሎስም ፈንታ 
አትስጡት።

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 6:11 የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ 
የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ።

2ኛ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች 3:2,3(1/2,3) በቀረውስ፥ ወንድሞች ሆይ፥ የጌታ ቃል 
እንዲሮጥ በእናንተም ዘንድ ደግሞ እንደሚሆን እንዲከበር፥ እምነትም ለሁሉ 
ስለማይሆን ከዓመፀኞችና ከክፉዎች ሰዎች እንድንድን ስለ እኛ ጸልዩ። 3 ነገር ግን 
የሚያጸናችሁ ከክፉውም የሚጠብቃችሁ ጌታ የታመነ ነው።

2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 2:25/26 ደግሞም። ምናልባት እግዚአብሔር እውነትን ያውቁ 
ዘንድ ንስሐን ይሰጣቸዋልና ፈቃዱን ለማድረግ በዲያብሎስ ሕያዋን ሆነው 
ከተያዙበት ወጥመድ ወጥተው፥ ወደ አእምሮ ይመለሳሉ ብሎ የሚቃወሙትን 
በየዋህነት ይቅጣ።

2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 4:18 ጌታም ከክፉ ነገር ሁሉ ያድነኛል ለሰማያዊውም 
መንግሥት ይጠብቀኛል፤ ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን፤ አሜን።

1ኛ የጴጥሮስ መልእክት 5:8 በመጠን ኑሩ ንቁም፥ ባላጋራችሁ ዲያብሎስ 
የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሣ አንበሳ ይዞራልና፤

1ኛ የዮሐንስ መልእክት 4:4 ልጆች ሆይ፥ እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ 
አሸንፋችኋቸውማል፥ በዓለም ካለው ይልቅ በእናንተ ያለው ታላቅ ነውና።
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