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10:35 گنتی  
جب لوگ مقدس صندوق کے ساتھ سفر شروع کرتے تھے ۔ اور مقدس صندوق چھا ؤنی کے باہر لے جا یا جا

شمن بکھر جا ئیں ۔ جو لوگ تیرے خل ف ہوں تا تھا ۔ موسی  ہمیشہ کہتا تھا ، " اے خداوند اشٹھ ! تیرے دش
"تیرے سامنے سے بھاگ جا ئیں ۔

13:2 نحمیاہ  (23:5 استثناء )
لیکن خداوند تمہا رے خدا نے بلعام کی ایک نہ سنی خداوند نے بد دععا ء کو تمہا رے لئے برکت میں بدل

 دیاکیوں؟ کیوں کہ خداوند تمہا را خدا تم سے محبت کرتا ہے۔
44:4 زبشور  

اے میرے خدا! توش میرا بادشاہ ہے ۔ حکم دے اور یعقوب کے لوگوں کو فتح نصیب کر۔
4:18 لوقا (61:1 یسعیاہ )

خداوند میرے آقا کی روح مجھ پر ہے ۔کیوں کہ اسنے مجھے مسح کیا تا کہ میں حلیموں کو خوشخبری سنا "
سکوں۔اس نے مجھے شکستہ دلوں کو تسلی دینے کے لئے بھیجا ہے ۔ اس نے مجھے قیدیوں کی رہا ئی

اور اسیروں کے لئے آزادی کا اعلن کرنے کے لئے بھیجا ہے ۔
11:4 لوقا (6:13 متیی )

ہمیں آزمائش میں نہ ڈال
8:16 متیی  

وحوں سے متاثر کئی افراد کو یسوع کے پاس ل نے لگے۔یسوع اشس دن ایسا ہوا کہ شام کے وقت لوگ بد رش
وحوں کو اشن افراد سے بھگا دیا۔اور اشن تمام بیماروں کو صحت بخشا۔ نے اپنے کلم سے بد رش

3:14,15 مرقس (10:1 متیی ) 
یسوع اپنے بارہ شاگردوں کو ایک ساتھ جمع کرکے ان کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ بد روحوں کو چھڑا ئے

اور ہر قسم کی بیماری سے شفاء دے۔
10:8 متیی  

بیماروں کو شفاء دو۔ اور مردوں کو جل دو۔ اور کو ڑھیوں کو صحت دو۔ اور لوگوں کو بد روحوں سے چھڑا
ؤ۔ میں یہ تمام اختیارات تمہیں آزادانہ دے رہا ہوں۔ اسلئے تم غیروں کی بے لوث خدمت کرو۔

27-3:23 مرقس (12:26,27,28,29 متیی ) 
ایسی صورت میں اگر شیطان ہی بد روحوں کو اپنے آپ سے باہر بھگا دے تو گویا وہ اپنے آپ ہی میں

اختلفات پیدا کریگا۔ اور اسکی سلطنت ہمیشہ کے لئے قائم نہیں ہو سکے گی۔  تم کہتے ہو کہ میں شیطان
بعلزبول کی قوت سے بد روحوں کو نکا لتا ہوں اگر یہ بات حقیقت پر مبنی ہو تو تمہا رے لوگ کس کی

قوت سے بد روحوں سے نجات دل تے ہیں۔ جن کی وجہ سے تمہا رے اپنے خاص لوگ ہی یہ ثابت کریں
گے کہ تم غلط ہو۔  لیکن میں خدا کی روح کی قوت کے ذریعہ بد روحوں کو نکا لتا ہوں۔ اور اس بات سے
اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ خدا کی بادشا ہت تمہا رے پاس آئی ہے۔  اگر کو ئی طاقتور و توا نا کے گھر
میں گھس کر اس کے ما ل اسباب کو چرا تا ہے تو پہلے اس کو چاہئے کہ وہ اس مضبوط وتوانا شخص

کو کس کر باندھے۔تب کہیں جا کر اس کے لئے طا قتور شخص کے گھر کے ما ل و اسباب کا چرانا ممکن
ہو سکے گا۔

12:43,44,45 متیی  
بری روح جب آدمی سے باہر آتی ہے اور آرام و سکون پا نے کے لئے جگہ کی تلش کر تی ہو ئی پا نی نہ پا

ئے جا نے والی خشک سوکھی جگہ پر سفر کرتی ہے۔ تب بھی اس بری روح کو سکون پا نے کے لئے



کو ئی جگہ نہیں ملتی۔  تب وہ روح کہیگی کہ میں پہلے جس گھر کو چھو ڑ کر آئی ہوں اب پھر دوبارہ
اس گھر کو جاؤں گی۔ جب پھر روح دوبارہ اسکے پاس آئیگی تو وہ گھر خالی رہیگا صاف ستھرا جھاڑو

دیا ہوا اور آراستہ و پیراستہ کیا ہوا ہو گا۔  تب وہ بری روح باہر جا کر خود سے زیادہ سخت ظالم سات
بری روحوں کو ساتھ لئے ہوئے آتی ہے۔ پھر وہ روحیں اس آدمی میں گھس کر رہنے لگتی ہیں۔ اور اس

آدمی کو پہلے کے مقابلے میں مزید مصائب کا سامنا کر نا ہوگا اور کہا کہ اس زمانہ میں ظالم اور برے
 لوگوں کا حشر بھی اسی طرح ہو گا۔

15:22 متیی  
اس عل قے کی رہنے والی ایک کنعانی عورت یسوع کے پاس آئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، اے خدا وند

داؤد کے بیٹے میرے حال پر رحم کر میری بیٹی پر بد روح کے اثرات ہو گئے ہیں اور وہ بہت ہی تکلیف
میں مبتل ہے

15:26 متیی  
تب یسوع نے جواب دیا، بچوں کے کھا نے کی روٹی کو نکال کر اسکو کتوں کے سامنے ڈالدینا اچھا نہیں۔

15:28 متیی  
تب یسوع نے جواب دیا، اے عورت ! تیرا ایمان بڑا پختہ ہے۔ اور میں تیری آرزو کو پوری کردیتا ہوں اسکی

بیٹی اسی لمحہ شفاء یاب ہو ئی۔
18:18 متیی (16:19 متیی )

اور کہا کہ آسمان کی باد شاہت کی کنجیاں میں تجھے دوں گا۔ اس زمین پر دیا جانے وال تیرا فیصلہ وہ خدا کا
فیصلہ ہو گا۔ اور اس زمین پر دی جا نے والی معا

17:19,20,21 متیی  
تب شاگرد یسوع کے پاس آکر کہنے لگے کہ، ہم ہزار کو شش کے باوجود اس بد روح کو لڑ کے سے دور

کیوں نہیں کر سکے ؟  تب یسوع نے انکو جواب دیا، تمہارا کم ایمان ہی اصل وجہ ہے۔ میں تم سے سچ
کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تا اور تم اس پہاڑکو کہتے کہ تو اپنی جگہ سے
ہل جا تو وہ ضرور ہل جاتا۔ اور تمہارے لئے کو ئی کام نا ممکن نہ ہوتا۔  بعض یونانی صحیفوں میں اس

آیت کو جوڑا گیا ہے جو اسطرح ہے : اس قسم کی بری روحیں سوائے دعا اور روزہ کے کسی اور طریقہ
– سے نہیں نکا ل جا سکتے ہیں

1:23,24,25,26 مرقس  
یسوع جب یہودی عبادت گاہ میں تھے تو بدروح کے اثرات سے متاثر ایک آدمی وہاں موجود تھا۔  وہ چلیا

اے یسوع ناصری ! تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟کیا تو ہمیں تباہ کر نے کے لئے آیا ہے؟مجھے معلوم ہے تو
خدا کی جانب سے آیا ہوا مقدس ہے۔  یسوع نے ڈانٹا چپ رہ اس میں سے نکل کر باہر آجا  بدروح اس

سے پنجہ آز مائی کر تے ہوئے اور پورے زورو شور سے چل تے ہوئے اس میں سے نکل کر باہر آئی۔
1:32,33,34 مرقس  

اس شام غروب آفتاب کے بعدلوگوں نے مریضوں کو اور ان لوگوں کو جو بد روحوں سے متاثر تھے انکے
پاس لئے۔  گاؤں کے تمام لوگ اسکے گھر کے دروازہ کے سامنے جمع ہوئے۔  سوع نے مختلف

بیماریوں میں مبتل لوگوں کو شفاء بخشی، بدروحوں سے متاثر کئی لوگوں کو اس سے چھٹکارا دلیا۔
لیکن ان بدروحوں کو یسوع نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔کیوں کہ بدروحوں کو معلوم تھا کہ یسوع

کون ہے۔
1:39 مرقس  

اس طرح یسوع گلیل کے چاروں طرف دورہ کر کے ان کی یہودی عبادت گاہوں میں لوگوں کو تبلیغ کی اور
 بدروحوں سے متاثرلوگوں کونجات دلئی۔

5:8,9 مرقس  
پھر یسوع نے اس سے پوچھا ، تیرا نام کیا ہے اس نے جواب دیا میرا نام لشکر ہے کیوں کہ مجھ میں کئی 

بد روحیں ہیں ۔



6:7 مرقس  
وحوں کو یسوع بارہ حواریوں کو ایک ساتھ بل کر ان کی دو دو کی جوڑی بنا کر باہر بھیج دیا یسوع بد رش

قبضہ میں رکھنے کا اختیار ان کو دے دیا ۔
6:13 مرقس  

ل کر صحتیاب وحوں سے متاثر بے شمار لوگوں کو شاگر دوں نے صحت بخشی اور کئی بیماروں کو تیل مل بد رش
کئے۔

9:23,24,25 مرقس  
یسوع نے اس کے باپ کو جواب دیا تو ایسی بات کیوں کہتا ہے اگر آپ سے ہو سکے ؟ ایمان رکھنے والے

آدمی کے لئے ہر بات ممکن ہوتی ہے۔  اس لڑکے کے باپ نے پرش جوشی سے جواب دیا ، میں یقین کرتا
ہوں ۔ اور زیادہ پختہ یقین کے لئے میری مدد کر۔  وہاں پیش آئے ہوئے واقعات کو دیکھنے کے لئے تمام
لوگ دوڑ تے ہوئے آئے اس وجہ سے یسوع نے اس بد روح سے کہا اے بد روح ! تو نے اس لڑ کے کو

بہرا اور گونگا بنا دیا ہے ۔ میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ اس لڑ کے سے باہر آجا اور اس میں دو بارہ
داخل مت ہو ۔

9:29 مرقس  
یسوع نے جواب دیا اس قسم کی بد روح کو دعا کے ذریعے ہی سے چھٹکارہ دل ئی جا سکتی ہے ۔

9:38,39 مرقس  
ا نے اس سے کہا اے استاد ! کسی شخص کو تیرے نام کے تو سط سے ایک شخص اس وقت یوحنی

کو( بھوت ) بد روح سے چھٹکا رہ دل تے ہو ئے ہم نے دیکھا ہے۔ جب کہ وہ ہما را آد می نہیں ہے۔ اس
وجہ سے ہم نے اس سے کہا کہ رک کیوں کہ وہ ہمارے گروہ سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔  یسوع نے ان

سے کہا، اس کو مت رو کو میرا نام لے کر جو معجزے دکھا ئے گا۔ وہ میرے بارے میں بری باتیں نہیں
کہے گا ۔
16:17 مرقس  

وحوں کو نککالیں گے۔ درش اور اکیمان لنے والوں کے درمیان یہ مشعجکزے ہوں گے۔ وہ میرے نام سے بل
4:34,35,36 لوقا  

اے یسوع ناصری تو ہم سے کیا چاہتا ہے ؟ تو ہمارے لئے کیوں پریشان ہے ؟ ہمارے تمہارے درمیان کیا ہو
رہا ہے اور کیا تو ہمیں تباہ کرنے کے لئے یہاں آیا ہے ؟ میں جانتا ہوں تو کون ہے تو خدا کی طرف سے

وح کو کہا ، چپ ہو جا اس کو چھوڑ کر باہر چل جا بھیجا گیا ایک مقدس ہے ۔  لیکن یسوع نے اس بد رش
وح اسکو تمام لوگوں کے سامنے نیچے گرا کر کسی قسم کا نقصان پہنچائے بغیر چھوڑ کر چلی گئی۔ بد رش

لوگ کافی حیران ہوئے اور ایک دوسرے سے گفتگو کر نی شروع کی یہ کیسی باتیں ہیں وہ اپنے
وحوں کو حکم دیتا ہے تو وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں ۔ ت سے بد رش اختیارات سے اور اپنی قوی

4:41 لوقا  
تی ہوئی باہر نکل آئیں تو خدا کا بیٹا ہے یہ کہتے ہوئے چیخ کر چھوڑ کر وحیں چلی کئی لوگوں پر سے بد رش

چلی گئی تب یسوع نے ان بد روحوں کو سختی سے حکم دیا کہ وہ کوئی بات نہ کریں اور بد روحوں کو
معلوم ہو گیا کہ یہ یسوع ہی مسیح ہے۔

7:21 لوقا  
اس وقت یسوع نے کئی لوگوں کو انکی بیماریوں سے اور مختلف امراض سے انہیں شفاء دی ۔ اور بدروحوں

کے بد اثرات سے جو متاثر تھے انکو وہ آزاد کرائے یسوع نے کئی اندھوں کو آنکھوں کی بینائی دی ۔
8:29,30 لوقا  

وحیں جمع یسوع نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے ؟ اس نے جواب دیا لشکر کیوں کہ اس میں بہت سی بد رش
ہوئی تھیں ۔  بد روحوں نے یسوع سے بھیک مانگی کہ وہ انکو مقام ارواح میں نہ بھیجے۔

9:40 لوقا  



میں میر ے بیٹے کو بدروح سے چھٹکا رہ دل نے کے لئے آپکے شا گردوں سے معروضہ پیش کیا لیکن ان
میں سے یہ بات ممکن نہ ہو سکی ۔

10:17,18,19,20 لوقا  
 شاگرد اپنے سفر سے واپس لوٹے تو وہ بہت خوش تھے انہوں نے یسوع سے کہا ،اے خداوند ! جب۷۲جب 

ہم نے آپکا نام کہا تو بد روحیں بھی ہمارے فرماں بردار ہو گئیں۔  یسوع نے ان سے کہا ،شیطان کو
آسمان سے بجلی کی طرح نیچے گرتا ہوا میں نے دیکھا ہے  سنو ! کہ میں نے تم کو سانپوں اور

بچھوؤں پر چلنے کی طاقت دی ہے ۔ دشمن کی طا قت سے بڑھکر میں نے تم کو طاقت دی ہے اور کوئی
چیر تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گی ۔  اور کہا ہاں روحیں تمہاری اطاعت گزار ہونگی اس بات سے خوش
 مت ہو کہ یہ طاقت تمہیں حاصل ہے بلکہ خوش اسلئے ہو کہ تمہارے نام آسمان میں لکھ دیئے گئے ہیں ۔

11:4 لوقا
ہما رے گناہوں کو معاف کر

11:14 لوقا  
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک گونگی بدروح سے ایک آدمی پر ہو ئے بد اثرات کو یسوع چھڑا رہے تھے وہ بد

روح جب اس آدمی سے باہر آ گئی تو وہ آدمی باتیں کر نے لگا لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے ۔
11:20,21,22 لوقا  

لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی طاقت سے نکالتا ہوں تو یہ گواہی ہوگی کہ خدا کی بادشاہت تمہا رے پاس
آئی ہے ۔  ایک طاقتور مختلف قسم کے ہتھیاروں کے ذریعے مسلح ہو کر اگر وہ اپنے گھر کی حفا ظت کر
تا ہے تو گھر کی چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔  لیکن اس سے بڑھ کر طاقت وال اگر کو ئی ا ور دوسرا آ جائے
اور اس کو وہ شکست دے پہل طاقتور اپنے گھر کو محفوظ رکھنے کیلئے وہ ہتھیار جن پر وہ منحصر تھا
ان کو دوسرا ہی قوت وال اٹھا لے جا ئیگا تب دوسرا طاقتور اس آدمی کے سا مان کو مرضی کے مطا بق

استعما ل کر ے گا۔
13:32 لوقا  

یسوع نے ان سے کہا، تم جا کر اس لومڑی سے کہنا کہ آج اور کل میں لوگوں سے بد روحوں کو دور کرونگا
اور بیماروں سے شفا بخشنے کا کام پو را کرونگا اور پرسوں میر ا کام مکمل ہو جا ئے گا ۔

14:12 یوحنا  
خدا کے مقدس لوگوں کو صبر کر نا چاہئے انہیں خدا کے احکام کی تعمیل اور یسوع پر مضبوط ایمان رکھنا

چاہئے ۔
17:15 یوحنا  

میں یہ نہیں کہتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے بلکہ میں یہ کہتا ہو ں کہ تو انہیں شیطان کے شر سے محفوظ
رکھ۔

10:38 رسولوں  
یا ۔ وہ بھلئی کرتا اور اشن سب کو س اور قشدرت سے ککس طرح مسح کک وحش القدی وع ناصری کو رش دا نے یکسش کہ خش

دا اشس کے ساتھ تھا۔ یشونکہ خش فا دیتا پکھرا کک جو اکبلیس کے ہاتھ سے ظلشم اشٹھاتے تھے شک
16:17,18 رسولوں  

ے کے بندے ہیں جو تشمہیں نکجات کی راہ دا تعال  ی خش وہ پولشس کے اور ہمارے پکیچھے آ کر چلنے لگی کہ یہ آدمک
وح سے کہا ا اور پھکر کر اشس رش نوں تک الیسا ہی کرتی رہی۔ آخکر پولشس سخت رنجکیدہ ہشوا بتاتے ہیں۔ وہ بہشت دک

کم دیتا ہشوں کہ اکس میں سے نککل جا۔ وہ اشسی گھڑی نککل گئی۔ یح کے نام سے حش وع مسک یں تشجھے یکسش کہ مل
19:11,12 رسولوں  

ن دل ومال اور پٹکے اشس کے بل کھاتا تھا۔ یہاں تک کے رش دا پولشس کے ہاتوں سے خاص خاص مشعجکزے دک اور خش
وحیں اشن میں یں اور بشری رش یاں جاتی رہتی تھک سے چھشوڑ کر بکیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور اشن کی بکیمارک

سے نککل جاتی تھکیں۔



26:15,16,17,18 رسولوں  
ں وع ہشوں جکسے تشو ستاتا ہے۔ لیککن اشٹھ اپنے پاوا یں یکسش داوند نے فرمایا مل ون ہے؟ خش داوند تشو کل یں نے کہا الے خش مل

ر م اور گواہ مشقری ا ہشوں کہ تشجھے اشن چکیزوں کا بھی خادک یں اکس لکئے تشجھ پر ظاہکر ہشوا یشونکہ مل پر کھڑا ہو کک
یں تشجھ پر وں جکنکی گواہی کے لکئے تشو نے مشجھے دیکھا ہے اور اشن کا بھی جکنکی گواہی کے لکئے مل کرش

یر قلوموں سے بلچاتا رہشوں گا جکن کے پاس تشجھے اکس لکئے بھیجتا ت اور غل وں گا۔ تشجھے اکس اشمی ا کرش ظاہکر ہشوا
دا ار سے خش یطان کے اکختیی ہشوں۔ کہ تشو اشن کی آنکھیں کھول دے تاکہ الندھیرے سے روشنی کی طرف اور شل
ریک ہوکر سوں میں شک ناہوں کی مشعافی اور مشقدی ث گش وع لئیں اور مشجھ پر اکیمان لنے کے باعک جش کی طرف رش

یراث پائیں۔ مک
16:20 رومیوں  

یح کا وع مسک داوند یکسش ں سے کشچلوادے گا۔ ہمارے خش یطان کو تمہارے پاوا ینان کا چشمہ ہے شل دا جو اکطمک اور خش
فضل تشم پر ہوتا رہے۔
یشوں 2 2:11 کرنتھک  

میں نے جو کیا سو کیا اس لئے کہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے جب کہ ہم اس کے منصوبوں سے اچھی طرح
واقف ہیں ۔

1:4 گلتیوں  
یسوع نے ہمارے گناہوں کے بدلے اور اس خراب دنیا سے جسمیں ہم رہتے ہیں چھٹکا رہ دل نے کے لئے

اپنی جان دیدی ۔اور یہی خدا ہمارے باپ کی خواہش تھی ۔
4:27 افسیوں  

شیطان کو ایسا موقع مت دو کہ وہ تمہیں شکشت دے سکے ۔ 
6:11 افسیوں  

اپنے بچاؤ کے لئے خدا کا زرہ بکتر پہن لو تا کہ شیطان کے فریب کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکو ۔
3:2,3 تھسلنیکوں 2  

دعا کرو کہ ہمیں برے اور فاسق لوگوں سے چھٹکارہ ملے کیوں کہ سب لوگ خدا وند پر ایمان نہیں لئے ۔
لیکن خدا وند وفا دار ہے وہ تمہیں برائی سے محفوظ رکھے گا اور طاقت دیگا ۔

یشس 2 تھک 2:26 تیکمش  
شیطان ان لوگوں کو غلم بنا تا ہے ۔اور اس کو اپنی مرضی پر چل تا ہے ۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بے

وقوف ہوش میں آئے اور اپنے آپ کو شیطا ن کے پھندے سے آزاد کرا لے۔
یشس 2 تھک 4:18 تیکمش  

جب کو ئی شخص مجھے نقصان پہونچا نے کی کوشش کریگا تو خدا وند مجھے بچائے گا خدا وند مجھے
حفاظت سے اپنی آسمانی بادشاہت میں لے آئے گا ہمیشہ ہمیشہ کا جلل خدا وند کے لئے ہے ۔

5:8 پطرس 1  
مستعد رہو !بیدا ررہو!شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہارے اطراف گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا

پھر تا ہے کہ کسی کو شوق سے پھا ڑ کھا ئے ۔
4:4 یوحنا 1  

میرے پیارے بچو! تم خدا کے ہو اس لئے تم انکو شکست دے چکے ہو کیوں کہ جو تم میں ہے وہ اس دنیا
کے لوگوں میں اس سے بھی عظیم ہے ۔
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