
Amharic - Healing Scriptures

ኦሪት ዘጸአት 15:26 ፤ እርሱም። አንተ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቀህ 
ብትሰማ፥ በፊቱም የሚበጀውን ብታደርግ፥ ትእዛዙንም ብታደምጥ፥ ሥርዓቱንም 
ሁሉ ብትጠብቅ፥ በግብፃውያን ላይ ያመጣሁትን በሽታ አላደርስብህም፤ እኔ ፈዋሽህ 
እግዚአብሔር ነኝና አለ።

ኦሪት ዘዳግም 7:15 ፤ እግዚአብሔርም ሕማምን ሁሉ ከአንተ ያርቃል፤ 
የምታውቀውንም ክፉውን የግብፅ በሽታ ሁሉ በአንተ ላይ አያደርስብህም፥ 
በጠላቶችህም ሁሉ ላይ ያመጣባቸዋል።

መዝሙረ ዳዊት 107:20 ቃሉን ላከ ፈወሳቸውም፥ ከጥፋታቸውም አዳናቸው።
መዝሙረ ዳዊት 146:8 እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሣል፤ እግዚአብሔር ዕውሮችን 

ጥበበኞች ያደርጋቸዋል፤ እግዚአብሔር ጻድቃንን ይወድዳል፤
ትንቢተ ኢሳይያስ 35:5 ፤ በዚያን ጊዜም የዕውሮች ዓይን ይገለጣል፤ የደንቆሮችም ጆሮ 

ይከፈታል።
ትንቢተ ኢሳይያስ 53:5 ፤ እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቈሰለ፥ ስለ በደላችንም ደቀቀ፤ 

የደኅንነታችንም ተግሣጽ በእርሱ ላይ ነበረ፥ በእርሱም ቍስል እኛ ተፈወስን።
ትንቢተ ኢሳይያስ 58:8 ፤ የዚያን ጊዜ ብርሃንህ እንደ ንጋት ይበራል፥ ፈውስህም ፈጥኖ

ይበቅላል፥ ጽድቅህም በፊትህ ይሄዳል፥ የእግዚአብሔርም ክብር በኋላህ ሆኖ 
ይጠብቅሃል።

ትንቢተ ኤርምያስ 30:17 እኔ ጤናህን እመልስልሃለሁ ቍስልህንም እፈውሳለሁ፥ ይላል
እግዚአብሔር፤ ማንም የማይሻት፥ የተጣለች ጽዮን ብለው ጠርተውሻልና።

ትንቢተ ኤርምያስ 33:6 እነሆ፥ ፈውስንና መድኃኒትን አመጣላታለሁ፥ 
እፈውሳቸውማለሁ፤ የሰላምንና የእውነትን ብዛት እገልጥላቸዋለሁ።

ትንቢተ ሚልክያ 4:2 ፤ ነገር ግን ስሜን ለምትፈሩት ለእናንተ የጽድቅ ፀሐይ 
ትወጣላችኋለች፥ ፈውስም በክንፎችዋ ውስጥ ይሆናል፤ እናንተም ትወጣላችሁ፥ 
እንደ ሰባም እምቦሳ ትፈነጫላችሁ።

የማቴዎስ ወንጌል 4:23,24 ኢየሱስም በምኩራቦቻቸው እያስተማረ የመንግሥትንም 
ወንጌል እየሰበከ በሕዝብም ያለውን ደዌና ሕማም ሁሉ እየፈወሰ በገሊላ ሁሉ ይዞር 
ነበር። 24 ዝናውም ወደ ሶርያ ሁሉ ወጣ፤ በልዩ ልዩ ደዌና ሥቃይም ተይዘው 
የታመሙትን ሁሉ አጋንንትም ያደሩባቸውን በጨረቃም የሚነሣባቸውን ሽባዎችንም 
ወደ እርሱ አመጡ፥ ፈወሳቸውም።



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 9:35 ኢየሱስም በምኩራቦቻቸው እያስተማረ፥ የመንግሥትንም 
ወንጌል እየሰበከ፥ በሕዝብም ያለውን ደዌና ሕማም ሁሉ እየፈወሰ፥ በከተማዎችና 
በመንደሮች ሁሉ ይዞር ነበር።

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 11:5 ዕውሮች ያያሉ አንካሶችም ይሄዳሉ፥ ለምጻሞችም ይነጻሉ 
ደንቆሮችም ይሰማሉ፥ ሙታንም ይነሣሉ

የማቴዎስ ወንጌል 12:15 ኢየሱስም አውቆ ከዚያ ፈቀቅ አለ። ብዙ ሰዎችም ተከተሉት፥
ሁሉንም ፈወሳቸው፥ እንዳይገልጡትም አዘዛቸው፤

የማቴዎስ ወንጌል 15:30 ብዙ ሕዝብም አንካሶችን፥ ዕውሮችንም፥ ዲዳዎችንም፥ 
ጉንድሾችንም፥ ሌሎችንም ብዙ ይዘው ወደ እርሱ ቀረቡ፥ በኢየሱስም እግር አጠገብ 
ጣሉአቸው፤ ፈወሳቸውም፤

የማቴዎስ ወንጌል 17:20 ኢየሱስም። ስለ እምነታችሁ ማነስ ነው፤ እውነት 
እላችኋለሁ፥ የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት ቢኖራችሁ፥ ይህን ተራራ። ከዚህ 
ወደዚያ እለፍ ብትሉት ያልፋል፤ የሚሳናችሁም ነገር የለም።

የማርቆስ ወንጌል 1:34 በልዩ ልዩ ደዌም የታመሙትን ብዙዎችን ፈወሰ፥ ብዙዎችንም 
አጋንንት አወጣ፥ አጋንንትም ክርስቶስ መሆኑን አውቀው ነበርና ሊናገሩ 
አልፈቀደላቸውም።

የማርቆስ ወንጌል 3:10 ብዙ ሰዎችን አድኖ ነበርና፥ ስለዚህም ሥቃይ ያለባቸው ሁሉ 
እንዲዳስሱት ይወድቁበት ነበር።

የማርቆስ ወንጌል 6:5,6 በዚያም በጥቂቶች ድውዮች ላይ እጁን ጭኖ ከመፈወስ በቀር፥
ተአምር ሊያደርግ ምንም አልቻለም። 6 ስለ አለማመናቸውም ተደነቀ። 
በመንደሮችም እያስተማረ ይዞር ነበር።

የማርቆስ ወንጌል 6:13 ብዙ ድውዮችንም ዘይት እየቀቡ ፈወሱአቸው።
የማርቆስ ወንጌል 6:55,56 በዚያች አገር ሁሉ ዙሪያ ሮጡና እርሱ እንዳለ ወደ 

ሰሙበት ስፍራ ሕመምተኞችን በአልጋ ላይ ያመጡ ጀመር። 56 በገባበትም ስፍራ 



ሁሉ፥ መንደርም ከተማም ገጠርም ቢሆን፥ በገበያ ድውዮችን ያኖሩ ነበር፤ 
የልብሱንም ጫፍ እንኳ ሊዳስሱ ይለምኑት ነበር የዳሰሱትም ሁሉ ዳኑ።

የማርቆስ ወንጌል 8:23-25 ዕውሩንም እጁን ይዞ ከመንደር ውጭ አወጣው፥ በዓይኑም
ተፍቶበት እጁንም ጭኖበት። አንዳች ታያለህን ብሎ ጠየቀው። 24 አሻቅቦም። ሰዎች
እንደ ዛፍ ሲመላለሱ አያለሁ አለ። 25 ከዚህም በኋላ ደግሞ እጁን በዓይኑ ላይ 
ጫነበት አጥርቶም አየና ዳነም ከሩቅም ሳይቀር ሁሉን ተመለከተ።

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

የማርቆስ ወንጌል 16:17,18 ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሉአቸዋል፤ በስሜ 
አጋንንትን ያወጣሉ፤ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ፤ እባቦችን ይይዛሉ፥ 18 የሚገድልም 
ነገር ቢጠጡ አይጎዳቸውም፤ እጃቸውን በድውዮች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ።

የሉቃስ ወንጌል 4:18/19 የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፥ ለድሆች ወንጌልን እሰብክ 
ዘንድ ቀብቶኛልና፤ ለታሰሩትም መፈታትን ለዕውሮችም ማየትን እሰብክ ዘንድ፥ 
የተጠቁትንም ነጻ አወጣ ዘንድ የተወደደችውንም የጌታን ዓመት እሰብክ ዘንድ 
ልኮኛል ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ።

የሉቃስ ወንጌል 4:40 ፀሐይም በገባ ጊዜ በልዩ ልዩ ደዌ የተያዙ በሽተኞችን ሁሉ ወደ 
እርሱ አመጡአቸው፤ እርሱም በእያንዳቸው ላይ እጁን ጭኖ ፈወሳቸው።

የሉቃስ ወንጌል 5:15 ወሬው ግን አብዝቶ ወጣ፥ ብዙ ሕዝብም ሊሰሙትና 
ከደዌአቸው ሊፈወሱ ይሰበሰቡ ነበር፤

የሉቃስ ወንጌል 5:17-25 አንድ ቀንም ያስተምር ነበር፤ ከገሊላና ከይሁዳ መንደሮችም 
ሁሉ ከኢየሩሳሌምም መጥተው የነበሩ ፈሪሳውያንና የሕግ መምህራን ይቀመጡ 
ነበር፤ እርሱም እንዲፈውስ የጌታ ኃይል ሆነለት። 18 እነሆም፥ አንድ ሽባ በአልጋ 
ተሸክመው አመጡ፤ አግብተውም በፊቱ ሊያኖሩት ይሹ ነበር። 19 ስለ ሕዝቡም 
ብዛት እንዴት አድርገው እንዲያገቡት ሲያቅታቸው፥ ወደ ሰገነቱ ወጡ የጣራውንም 
ጡብ አሳልፈው በመካከል በኢየሱስ ፊት ከነአልጋው አወረዱት። 20 
እምነታቸውንም አይቶ። አንተ ሰው፥ ኃጢአትህ ተሰረየችልህ አለው። 21 ጻፎችና 
ፈሪሳውያንም። ይህ የሚሳደብ ማን ነው? ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ኃጢአት 
ሊያስተሰርይ ማን ይችላል? ብለው ያስቡ ጀመር። 22 ኢየሱስም አሳባቸውን እያወቀ
መልሶ። በልባችሁ ምን ታስባላችሁ? 23 ኃጢአትህ ተሰረየችልህ ከማለት ወይስ። 
ተነሣና ሂድ ከማለት ማናቸው ይቀላል? 24 ነገር ግን በምድር ላይ ኃጢአት 
ሊያስተሰርይ ለሰው ልጅ ሥልጣን እንዳለው እንድታውቁ ብሎ፥ ሽባውን። አንተን 
እልሃለሁ፥ ነተሣ፥ አልጋህን ተሸክመህ ወደ ቤትህ ሂድ አለው። 25 በዚያን ጊዜም 



በፊታቸው ተነሣ፥ ተኝቶበትም የነበረውን ተሸክሞ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ወደ 
ቤቱ ሄደ።

የሉቃስ ወንጌል 6:17-19 አንድ ቀንም ያስተምር ነበር፤ ከገሊላና ከይሁዳ መንደሮችም 
ሁሉ ከኢየሩሳሌምም መጥተው የነበሩ ፈሪሳውያንና የሕግ መምህራን ይቀመጡ 
ነበር፤ እርሱም እንዲፈውስ የጌታ ኃይል ሆነለት። 18 እነሆም፥ አንድ ሽባ በአልጋ 
ተሸክመው አመጡ፤ አግብተውም በፊቱ ሊያኖሩት ይሹ ነበር። 19 ስለ ሕዝቡም 
ብዛት እንዴት አድርገው እንዲያገቡት ሲያቅታቸው፥ ወደ ሰገነቱ ወጡ የጣራውንም 
ጡብ አሳልፈው በመካከል በኢየሱስ ፊት ከነአልጋው አወረዱት።

የሉቃስ ወንጌል 7:21,22 በዚያች ሰዓት ከደዌና ከሥቃይ ከክፉዎች መናፍስትም 
ብዙዎችን ፈወሰ፥ ለብዙ ዕውሮችም ማየትን ሰጠ። 22 ኢየሱስም መልሶ። ሄዳችሁ 
ያያችሁትን የሰማችሁትንም ለዮሐንስ አውሩለት፤ ዕውሮች ያያሉ፥ አንካሶችም 
ይሄዳሉ፥ ለምጻሞችም ይነጻሉ፥ ደንቆሮዎችም ይሰማሉ፥ ሙታንም ይነሣሉ፥ 
ለድሆችም ወንጌል ይሰበካል፤

የሉቃስ ወንጌል 8:2 አሥራ ሁለቱም ከእርሱ ጋር ነበሩ፥ ከክፉዎች መናፍስትና ከደዌም 
ተፈውሰው የነበሩ አንዳንድ ሴቶች፤ እነርሱም ሰባት አጋንንት የወጡላት መግደላዊት 
የምትባል ማርያም፥

የሉቃስ ወንጌል 9:2 የእግዚአብሔርንም መንግሥት እንዲሰብኩና ድውዮችን 
እንዲፈውሱ ላካቸው፥

የሉቃስ ወንጌል 9:11 ሕዝቡም አውቀው ተከተሉት፤ ተቀብሎአቸውም ስለ 
እግዚአብሔር መንግሥት ይነግራቸው ነበር፥ መፈወስ ያስፈለጋቸውንም ፈወሳቸው።

የሉቃስ ወንጌል 13:12 ኢየሱስም ባያት ጊዜ ጠራትና። አንቺ ሴት፥ ከድካምሽ 
ተፈትተሻል አላት፥ እጁንም ጫነባት፤

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

John 5:8,14 ኢየሱስ። ተነሣና አልጋህን ተሸክመህ ሂድ አለው። 14 ከዚህ በኋላ 
ኢየሱስ በመቅደስ አገኘውና። እነሆ፥ ድነሃል፤ ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብህ ወደ 
ፊት ኃጢአት አትሥራ አለው።

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

የሐዋርያት ሥራ 3:6 ጴጥሮስ ግን። ብርና ወርቅ የለኝም፤ ይህን ያለኝን ግን እሰጥሃለሁ፤
በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሣና ተመላለስ አለው።

የሐዋርያት ሥራ 5:15,16 ስለዚህም ጴጥሮስ ሲያልፍ ጥላውም ቢሆን ከእነርሱ 



አንዱን ይጋርድ ዘንድ ድውያንን ወደ አደባባይ አውጥተው በአልጋና በወሰካ 
ያኖሩአቸው ነበር። 16 ደግሞም በኢየሩሳሌም ዙሪያ ካለችው ከተማ ድውያንንና 
በርኵሳን መናፍስት የተሣቀዩትን እያመጡ ብዙ ሰዎች ይሰበስቡ ነበር፤ ሁሉም 
ይፈወሱ ነበር።

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 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።

ወደ ሮሜ ሰዎች 8:26 እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል፤ እንዴት 
እንድንጸልይ እንደሚገባን አናውቅምና፥ ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይነገር መቃተት 
ይማልድልናል፤

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 12:9 ለአንዱም በዚያው መንፈስ እምነት፥ ለአንዱም በአንዱ 
መንፈስ የመፈወስ ስጦታ፥ ለአንዱም ተአምራትን ማድረግ፥

1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 12:28 እግዚአብሔርም በቤተ ክርስቲያን አንዳንዶቹን 
አስቀድሞ ሐዋርያትን፥ ሁለተኛም ነቢያትን፥ ሦስተኛም አስተማሪዎችን፥ ቀጥሎም 
ተአምራት ማድረግን፥ ቀጥሎም የመፈወስን ስጦታ፥ እርዳታንም፥ አገዛዝንም፥ የልዩ 
ልዩ ዓይነት ልሳኖችንም አድርጎአል።

ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች 2:27 በእውነት ታሞ ለሞት እንኳ ቀርቦ ነበርና፤ ነገር ግን 
እግዚአብሔር ማረው፥ ኀዘን በኀዘን ላይ እንዳይጨመርብኝ ለእኔ ደግሞ እንጂ 
ለእርሱ ብቻ አይደለም።

የያዕቆብ መልእክት 5:14 ከእናንተ የታመመ ማንም ቢኖር የቤተ ክርስቲያንን 
ሽምግሌዎች ወደ እርሱ ይጥራ፤ በጌታም ስም እርሱን ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት።

1ኛ የጴጥሮስ መልእክት 2:24 ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር፥ እርሱ ራሱ 
በሥጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ፤

3ኛ የዮሐንስ መልእክት 1:2 ወዳጅ ሆይ፥ ነፍስህ እንደሚከናወን፥ በነገር ሁሉ 
እንዲከናወንልህና ጤና እንዲኖርህ እጸልያለሁ።

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


