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   فقال ان كنت تسمع لصوت الرب الهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي الى وصاياه15:26خروج 
وتحفظ جميع فرائضه فمرضا ما مما وضعته على المصريين ل اضع عليك.فاني انا الرب شافيك

   ويرد الرب عنك كل مرض وكل ادواء مصر الرديئة التي عرفتها ل يضعها عليك بل7:15تثنية 
.يجعلها على كل مبغضيك

.  ارسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم107:20مزامير 
.  الرب يفتح اعين العمي.الرب يقوم المنحنين.الرب يحب الصديقين146:8مزامير 
.  حينئذ تتفقح عيون العمي وآذان الصم تتفتح35:5اشعياء 
.  وهو مجروح لجل معاصينا مسحوق لجل آثامنا تاديب سلمنا عليه وبحبره شفينا53:5اشعياء 
   حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا ويسير برك امامك ومجد الرب58:8اشعياء 

.يجمع ساقتك
   لني ارفدك واشفيك من جروحك يقول الرب.لنهم قد دعوك منفية صهيون التي ل30:17ارميا 

سائل عنها
.  هانذا اضع عليها رفادة وعلجا واشفيهم واعلن لهم كثرة السلم والمانة33:6ارميا 

   ولكم ايها المتaقون اسمي تشرق شمس البرa والشفاء في اجنحتها فتخرجون4:2ملخي 
.وتنشأون كعجول الصيرة

   وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل4:23متى 
.مرض وكل ضعف في الشعب

   فذاع خبره في جميع سورية.فاحضروا اليه جميع السقماء المصابين بامراض واوجاع4:24متى 
.مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم

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

  لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل هو اخذ اسقامنا وحمل امراضنا8:17متى 
   وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلaم في مجامعها.ويكرز ببشارة9:35متى 

.الملكوت.ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب
   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 
   العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون11:5متى 

.والمساكين يبشaرون
.  فعلم يسوع وانصرف من هناك.وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا12:15متى 
   فجاء اليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون.وطرحوهم15:30متى 

عند قدمي يسوع.فشفاهم
   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
   فشفى كثيرين كانوا مرضى بامراض مختلفة واخرج شياطين كثيرة ولم يدع1:34مرقس 

الشياطين يتكلمون لنهم عرفوه
.  لنه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء3:10مرقس 
   ولم يقدر ان يصنع هناك ول قوة واحدة غير انه وضع يديه على مرضى قليلين6:5مرقس 



.فشفاهم
  وتعجب من عدم ايمانهم.وصار يطوف القرى المحيطة يعلم6:6مرقس 
  واخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم6:13مرقس 
   فطافوا جميع تلك الكورة المحيطة وابتدأوا يحملون المرضى على اسرaة الى حيث6:55مرقس 

.سمعوا انه هناك
   وحيثما دخل الى قرى او مدن او ضياع وضعوا المرضى في السواق وطلبوا اليه ان6:56مرقس 

يلمسوا ولو هدب ثوبه.وكل من لمسه شفي
   فاخذ بيد العمى واخرجه الى خارج القرية وتفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله8:23مرقس 

.هل ابصر شيئا
.  فتطلع وقال ابصر الناس كاشجار يمشون8:24مرقس 
.  ثم وضع يديه ايضا على عينيه وجعله يتطلع فعاد صحيحا وابصر كل انسان جليaا8:25مرقس 
  فقال لهم هذا الجنس ل يمكن ان يخرج بشيء ال بالصلة والصوم9:29مرقس 
.  وهذه اليات تتبع المؤمنين.يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة16:17مرقس 
   يحملون حيaات وان شربوا شيئا مميتا ل يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى16:18مرقس 
فيبرأون

.  فاجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد4:8لوقا 
   وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بامراض مختلفة قدموهم اليه4:40لوقا 

.فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم
.  فذاع الخبر عنه اكثر.فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من امراضهم5:15لوقا 
   وفي احدى اليام كان يعلم وكان فريسيون ومعلمون للناموس جالسين وهم قد أتوا5:17لوقا 

.من كل قرية من الجليل واليهودية واورشليم.وكانت قوة الرب لشفائهم
   واذا برجال يحملون على فراش انسانا مفلوجا وكانوا يطلبون ان يدخلوا به ويضعوه5:18لوقا 

.امامه
   ولما لم يجدوا من اين يدخلون به لسبب الجمع صعدوا على السطح ودلوه مع الفراش5:19لوقا 

.من بين الجر الى الوسط قدام يسوع
.  فلما رأى ايمانهم قال له ايها النسان مغفورة لك خطاياك5:20لوقا 
   فابتدأ الكتبة والفريسيون يفكرون قائلين من هذا الذي يتكلم بتجاديف.من يقدر ان يغفر5:21لوقا 

.خطايا ال ال وحده
.  فشعر يسوع بافكارهم واجاب وقال لهم ماذا تفكرون في قلوبكم5:22لوقا 
.  أيما ايسر ان يقال مغفورة لك خطاياك.أم ان يقال قم وامش5:23لوقا 
   ولكن لكي تعلموا ان لبن النسان سلطانا على الرض ان يغفر الخطايا قال للمفلوج5:24لوقا 

.لك اقول قم واحمل فراشك واذهب الى بيتك
.  ففي الحال قام امامهم وحمل ما كان مضطجعا عليه ومضى الى بيته وهو يمجد ال5:25لوقا 
   ونزل معهم ووقف في موضع سهل هو وجمع من تلميذه وجمهور كثير من الشعب من6:17لوقا 

.جميع اليهودية واورشليم وساحل صور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوه ويشفوا من امراضهم
.  والمعذبون من ارواح نجسة.وكانوا يبرأون6:18لوقا 
  وكل الجمع طلبوا ان يلمسوه لن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع6:19لوقا 
   وفي تلك الساعة شفى كثيرين من امراض وادواء وارواح شريرة ووهب البصر لعميان7:21لوقا 

.كثيرين
   فاجاب يسوع وقال لهما اذهبا واخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما.ان العمي يبصرون7:22لوقا 

.والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون
   وبعض النساء كنa قد شفين من ارواح شريرة وامراض.مريم التي تدعى المجدلية التي8:2لوقا 



خرج منها سبعة شياطين
.  وارسلهم ليكرزوا بملكوت ال ويشفوا المرضى9:2لوقا 
   فالجموع اذ علموا تبعوه.فقبلهم وكلمهم عن ملكوت ال.والمحتاجون الى الشفاء9:11لوقا 

.شفاهم
.  فلما رآها يسوع دعاها وقال لها يا امرأة انك محلولة من ضعفك13:12لوقا 
   فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب ها انا اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي13:32لوقا 

.اليوم الثالث اكمل
.  قال له يسوع قم.احمل سريرك وامش5:8يوحنا 
   بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها انت قد برئت.فل تخطئ ايضا لئل يكون5:14يوحنا 

aلك اشر.
   الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فالعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا ويعمل14:12يوحنا 

.اعظم منها لني ماض الى ابي
   فقال بطرس ليس لي فضة ول ذهب ولكن الذي لي فاياه اعطيك.باسم يسوع3:6اعمال 

.المسيح الناصري قم وامش
   حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش واسرaة5:15اعمال 

.حتى اذا جاء بطرس يخيaم ولو ظله على احد منهم
   واجتمع جمهور المدن المحيطة الى اورشليم حاملين مرضى ومعذبين من ارواح5:16اعمال 

نجسة وكانوا يبرأون جميعهم
   يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه ال بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع10:38اعمال 

.خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس لن ال كان معه
.  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
   وكذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا.لننا لسنا نعلم ما نصلaي لجله كما ينبغي ولكن8:26رومية 

.الروح نفسه يشفع فينا بأنaات ل ينطق بها
.  ولخر ايمان بالروح الواحد.ولخر مواهب شفاء بالروح الواحد12:9كورنثوس  1

   فوضع ال اناسا في الكنيسة اول رسل ثانيا انبياء ثالثا معلمين ثم قوات وبعد12:28كورنثوس  1
.ذلك مواهب شفاء اعوانا تدابير وانواع ألسنة

   فانه مرض قريبا من الموت لكن ال رحمه وليس اياه وحده بل اياي ايضا لئل يكون2:27فيلبي 
.لي حزن على حزن

  أمريض احد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلaوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب5:14يعقوب 
   الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا2:24بطرس  1

.فنحيا للبر.الذي بجلدته شفيتم
.  ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحة1:2يوحنا  3
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