
Urdu - شفا بائبل آیات - Healing Scriptures

روج 15:26 خر  
خدا وند نے کہا ، " تم لوگوں کو اپنے خدا وند خدا کا حکم ضرور ماننا چاہئے ۔ تم لوگوں کو وہ کر نا چاہئے
جسے وہ ٹھیک کہے اگر تم خدا وند کے حکم اور شریعت کی تعمیل کرو گے تو تم لوگ مصریوں کی طرح
بیمار نہیں ہو گے ۔میں خدا وند تم لوگوں کو کو ئی ایسی بیماری نہیں دونگا جسے میں نے مصریوں کو

" دی ۔ میں خدا وند ہوں ۔ میں ہی وہ ہوں جو تمہیں تندرست بناتا ہوں ۔
7:15 استثناء  

اور خداوندتم سے تما م بیماریوں کو دور کرے گا۔ خداوند تم کو ان بھیانک بیماریوں سے بچا ئے گا جو کہ
تمہیں مصر میں تھی۔ اور وہ بھیانک بیماریاں ار ن تمام لوگوں کو دیگا جو تم سے نفرت کرتے ہیں ۔

107:20 زبرور  
خدا نے حکم دیا اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ اس طرح وہ لوگ قبروں سے بچا ئے گئے ۔

146:8 زبرور  
خداوند کی مدد سے اندھے دیکھنے کے قابل ہو جا تے ہیں۔ خداوند ارن لوگوں کو سہا را دیتا ہے جو مرصیبت

میں ہیں۔ خدا اچھے لوگوں سے محبت کر تا ہے ۔
35:5 یسعیاہ  

پھر تو اندھے دیکھنے لگیں گے ان کی آنکھیں کھل جا ئیں گی ۔ اور بہرے سن سکیں گے ۔ اور ان کے کان
کھل جا ئیں گے۔

53:5 یسعیاہ  
لیکن وہ تو ان برے کاموں کے لئے گھا ئل کیا جا رہا تھا جو ہم نے کئے تھے ۔ وہ ہماری خطاؤں کے لئے

کچل جا رہا تھا ۔اسے سزا ملی جس نے ہمارے قرض کو ادا کیا ۔اس کے زخمو ں کی وجہ سے ہم لوگ
شفایاب ہو ئے تھے ۔

58:8 یسعیاہ  
اگر تم ان باتوں کو کرو گے تو تمہا ری روشنی صبح کی روشنی کی مانند چمکنے لگے گی ۔تمہا رے زخم
تیزی سے بھر جا ئیں گے ۔ "تمہا ری نیکی " تمہا رے آگے آ گے چلنے لگے گی ۔ اور خداوند کا جلل تمہا

رے پیچھے پیچھے آئے گا ۔
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 ۔
30:17 یرمیاہ  

میں تمہا ری تندرستی کو لو ٹا ؤں گا اور میں تمہا رے زخموں کو بھروں گا ۔" یہ پیغام خداوند کا ہے ۔"
"کیونکہ انہوں نے کہا تم ذات سے با ہر ہو اور کہا کہ کو ئی بھی شخص صیون خیال نہیں کرتا ۔

33:6 یرمیاہ  
لیکن میں اس کے بعد اس شہر کے لوگو ں کو تندرست بنا ؤں گا ۔ میں ان لوگو ں کو سلمتی اور حفا ظت "

کی خو شی بخشوں گا ۔
4:2 ملکی  

لیکن تم جو میرے نام کی تعظیم کر تے ہو ، صداقت کا سورج تمہا رے اوپر اترے گا اور یہ شفا ل ئے گا ۔ تم "
آزاد اور خو ش ہو گے جیسے بچھڑوں کو تھان سے چراگاہ میں چھوڑدیا جا تا ہے ۔

4:23,24 متیی  
یسوع گلیل کے تمام علقوں میں گیا۔ یسوع یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تعلیم دینے لگا اور خدا کی بادشاہت



ور کر کے کے بارے میں خوش خبری کی منادی دینے لگا۔یسوع تمام لوگوں کی بیماریوں اور خرابیوں کو در
شفاءدی۔  یسوع کی خبریں تمام ملک سوریہ میں پھیل گئی۔لوگ تمام بیماروں کو یسوع کے پاس لنا شروع
کئے۔وہ لوگ جو مختلف قسم کے امراض اور اور تکالیف میں مبتل تھے۔اور بعض تو شدید تکلیف اور درد
میں بے چین تھے۔اور بعض بد روحوں کے اثرات سے متاثر تھے ان میں بعض مرگی کی بیماری میں مبتل

تھے۔اور بعض فالج کے مریض تھے یسوع نے ان سب کو شفاء بخشی۔
8:16,17 متیی  

وحوں سے متاثر کئی افراد کو یسوع کے پاس ل نے لگے۔یسوع نے ارس دن ایسا ہوا کہ شام کے وقت لوگ بد رر
وحوں کو ارن افراد سے بھگا دیا۔اور ارن تمام بیماروں کو صحت بخشا۔  یسعیاہ نبی کی اپنے کلم سے بد رر

وری ہوئی کہ کہی ہوئی بات اس طریقہ سے پر
9:35 متیی  

یسوع نے تمام گاؤں اور شہروں کا دورہ کیا۔ اور یسوع نے انکی عبادت گاہوں میں تعلیم دیتے ہو ئے بادشاہت
کے بارے میں خوشخبری سنائی تمام قسم کی بیماریوں کو شفاء بخشا۔

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۔

11:5 متیی  
اندھے نظر کو پا لیتے ہیں اور لنگڑے اچھی طرح چلنے پھر نے کے قابل ہو جا تے ہیں اور کو ڑھی بھی
شفاء پا لیتے ہیں اور بہرے سننے کے قا بل بن جاتے اور مردوں کو دوبارہ زندگی ملتی ہے۔ اور غریبوں

کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔
12:15 متیی  

فریسیوں سے کی جا نے والی تدبیر کا یسوع کو علم تھا۔ اس وجہ سے یسوع اس جگہ کو چھو ڑ کر چلے
گئے۔ جب کئی لوگ اس کی پیروی کر نے لگے۔ اور اس نے تمام بیماروں کو شفاء دی۔

15:30 متیی  
لوگ جوق در جوق یسوع کے پاس آئے۔ اور اپنے ساتھ مختلف قسم کے بیماروں کو ل کر یسوع کے قدموں
میں ڈالدیئے۔ وہاں پر معذور، اندھے، لنگڑے، بہرے اور دوسرے بہت سے لوگ تھے۔ اور ان سبھوں کو

شفا بحشی۔
17:20 متیی  

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۔
1:34 مرقس  

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۔
3:10 مرقس  

یسوع نے کئی لوگوں کو شفایاب کیا ۔ اس لئے تمام مریض اس کو چھو نے کے لئے اس پر گر پڑے تھے ۔ 
ناپاک روحوں سے متاثر کئی لوگ وہاں تھے ۔

6:5,6 مرقس  



یسوع اس گاؤں میں زیادہ معجزے نہ دکھا سکے ۔ارس نے اپنے ہاتھوں کو چند بیماروں کے اوپر رکھ کر انکو
تندرست کیا ۔اس کے علوہ اس نے کوئی معجزہ نہیں دکھا ئے۔  ان لوگوں میں عقیدہ کی پختگی نہ پاکر

یسوع کو حیرت ہوئی ۔تب یسوع نے ان علقوں کے مختلف گاؤں میں جاکر لوگوں کو تعلیم دی ۔
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 رر
کئے۔

6:55,56 مرقس  
یسوع کی آمد کی اطلع دی ۔ اس علقے میں رہنے والے سبھی لوگ دوڑنے لگے جہاں بھی لوگوں نے سنا کہ

یسوع آئے تو لوگ بیماروں کو بستروں سمیت ل رہے تھے ۔  یسوع اس عل قے کے شہر وں گاؤں اور
باغات کو گئے وہ جس طرف جا تے تھے لوگ بازاروں میں بیماروں کو بل ل تے تھے اور وہ یسوع سے
گزارش کرتے تھے کہ ان کو اپنے چغہ کے دا من کو چھو نے کا موقع دے ۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس

کے چغے کو چھوا تھا وہ تندرست ہو گئے ۔
8:23,24,25 مرقس  

تب یسوع اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گاؤں کے باہر لے گئے ۔ پھر یسوع نے اس کی آنکھوں میں تھوکا
اس اندھے نے سر اٹھایا اور کہا ، ہاں میں لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں وہ درختوں کی مانند دکھا ئی دیتے
ہیں جو ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں ۔  یسوع نے اپنا ہاتھ پھر دو بارہ اندھے کی آنکھوں پر رکھا تب اس
نے اپنی آنکھوں کو پوری طرح کھول ۔ اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں وہ ہر چیزکو صاف دیکھنے لگا ۔

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

16:17,18 مرقس  
وحوں کو نککالیں گے۔ درر  اور اکیمان لنے والوں کے درمیان یہ مرعجکزے ہوں گے۔ وہ میرے نام سے بل

نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ سانپوں کو ارٹھالیں گے اور اگر کوئی ہلک کرنے والی چکیز پئیں گے تو ارنہکیں کرچھ
رر نہ پہرنچے گا۔ وہ بکیماروں پر ہاتھ رکھییں گے تو اچھیے ہو جائیں گے۔ ضل

61:1 یسعیاہ (4:18 لوقا ) 
خداوند کی روح مجھ میں ہے

4:40 لوقا  
غروب آفتاب کے بعد لوگ اپنے بیمار دوست و رشتہ داروں کو یسوع کے پاس لئے انکو مختلف قسم کی

بیماریاں لحق تھی ۔ ہر مریض کے اوپر یسوع نے اپنا ہاتھ رکھ کر انکو شفاء دی ۔
5:15 لوقا  

لیکن یسوع کے بارے میں بات پھیلتی ہی چلی گئی لوگ اسکی تعلیمات کو سننے اور انکے ذریعے اپنی
بیماریوں سے شفاء پانے کے لئے آئے ۔

5:17,18,19,20,21,22,23,24,25 لوقا  
ایک دن یسوع لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے ۔فریسی اور معلیمین شریعت بھی وہاں بیٹھے تھے ۔ وہ گلیل سے

اور یہوداہ علقے کے مختلف گاؤں سے اور یروشلم سے آئے تھے ۔بیماروں کو شفاء دینے کے لئے خدا
وند کی طاقت اس میں تھی  وہاں پر ایک مفلوج آدمی بھی تھا ایک چھوٹے سے بستر پر چند مرد آدمی اس

کو اٹھائے ہوئے یسوع کے سامنے لکر رکھ نے کی کوشش کر رہے تھے ۔  لیکن وہاں پر چونکہ بہت
آدمی تھے اس لئے ان لوگوں کو اسے یسوع کے پاس لے جا نا ممکن نہ تھا اس وجہ سے وہ کوٹھے پر
چڑھ کر کھپریل میں سے اس مفلوج آدمی کو اسکے بستر سمیت یسوع کے سامنے اتا ردئیے ۔  ان لوگوں
کے عقیدے کو دیکھ کر یسوع نے مریض سے کہا ، دوست تیرے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں ۔  یہودی

معلیمین شریعت اور فریسی آپس میں سوچ رہے تھے، یہ آدمی کون ہے ؟ جو خدا کے خلف باتیں کہتا ہے
صرف خدا ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے ۔  لیکن یسوع ان کے خیالت کو سمجھ گئے تھے ۔ ان سے کہا
،تم اس طرح کیوں سوچتے ہو ؟  آسان کیا ہے ؟ یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں یا یہ کہنا کہ



نیا میں گناہوں کو معاف کر نے کا اختیار ہے اٹھ اور جا ۔  لیکن میں تم کو قائل کرونگا کہ ابن آدم کو اس در
تب اس نے مفلوج آدمی سے کہا، اٹھ اور اپنا بستر کو اٹھا ئے ہوئے گھر کو چل جا ! اسکے فورا  بعد وہ
لوگوں کے سامنے کھڑے ہوکر اور اپنے بستر کو اٹھائے ہوئے اور خدا کی تعریف کر تے ہوئے گھر کو

چل گیا ۔
6:17,18,19 لوقا  

یسوع اور رسولوں نے پہا ڑ سے اتر کر نیچے صاف جگہ آئے انکے شاگردوں کی ایک بڑی جماعت وہا ں
حاضر تھی لوگوں کا ایک بڑا گروہ یہوداہ کے عل قے سے یروشلم سے اور سا حل سمندر کے صور اور
میدان کے علقوں سے بھی وہا ں آئے۔  وہ سب کے سب یسوع کی تعلیمات کو سننے کیلئے اور بیماریوں
سے شفاء پا نے کے لئے آئے تھے۔بدروحوں کے اثرات سے جو لوگ متاثر تھے یسوع نے ان کو شفا ء
بخشی ۔  سب کے سب لوگ یسوع کو چھو نے کی کو شش کر نے لگے کیوں کہ اس سے ایک طاقت کا

اظہار ہو تا تھا اور وہ طاقت تمام بیماروں کو شفا ء بخشتی تھی۔
7:21,22 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 ۔  تب
یسوع نے یوحنا کے شاگردوں سے کہا، تم جن واقعات کو یہاں سنے اور دیکھے ہو ان کو جاکر یوحنا سے
سنا دینا ۔کہ اندھوں کو بینائی ملی اور لنگڑے کے پیر ٹھیک ہوئے وہ چل سکتے ہیں ۔ اور کوڑھی شفاء
پائے اور بہرے سننے لگے اور مردے زندہ کئے جاتے ہیں اور خدا کی بادشاہت کی خوشخبری غریب

لوگوں کو دی گئی ۔
8:2 لوقا  

چند عورتیں بھی انکے ساتھ تھیں یہ عورتیں ان سے بیماریوں میں صحت پائی ہوئی تھیں اور بد روحوں سے
چھٹکارہ پائی ہوئی تھیں ان عورتوں میں سے ایک مریم تھی جو مگدلینی گاؤں کی تھی یسوع اس پر سے

سات بد روحوں کو نکال باہر کیا تھا ۔
9:2 لوقا  

خدا کی بادشاہت کے بارے میں لوگوں میں منادی کر نے اور بیماروں کو شفاء دلنے یسو ع نے رسولوں کو
بھیجا ۔
9:11 لوقا  

تب یسوع کا وہاں جانا لوگوں کو معلوم ہوا اور وہ اسکے پیچھے ہو لئے یسوع نے انکا استقبال کیا اور خدا
کی بادشاہت کے بارے میں انہیں بتایا اور بیماروں کو شفا ء دی

13:12 لوقا  
یسوع نے اس عورت کو دیکھ کر اسے اپنے پاس بل یا اور اس سے کہا ، اے عورت! تیری بیماری تجھ سے

 دور ہو گئی ہے ۔
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 ۔

5:8 یوحنا  
یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اپنا بستر اٹھا اور چل ۔

5:14 یوحنا  
بعد میں یسوع اس آدمی سے ہیکل میں ملے یسوع نے اس سے کہا ، دیکھو تم اب تندرست ہو چکے ہو لیکن

اب گناہوں سے اور بری باتوں سے بچنا ، ورنہ تمہارا برراہوگا ۔
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 ۔
3:6 رسولوں  

وع ِک ئے دیتا ہروں۔ یسر یں مگر جو میرے پاس ہے وہ ترجھے دک پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہک
یح ناصری کے نام سے چل پکھر ۔ مسک

5:15,16 رسولوں  
یہاں تک کہ لوگ بکیماروں کو سڑکوں پر للکر چارپائکیوں اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے تاکہ جب پطرس آئے
تو ارس کا سایہ ہی ارن میں سے ککسی پر پڑجائے ۔ اور یروشلکیم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ

ں کو لکر کثرت سے جمع ہوتے تھے اور وہ سب اچھیے کر وحوں کے ستائے ہرووں بکیماروں اور ناپاک رر
ئے جاتے تھے ۔ دک

10:38 رسولوں  
یا ۔ وہ بھلئی کرتا اور ارن سب کو جو س اور قردرت سے ککس طرح مسح کک وحر القدی وع ناصری کو رر دا نے یکسر کہ خر

دا ارس کے ساتھ تھا۔ یرونکہ خر فا دیتا پکھرا کک اکبلیس کے ہاتھ سے ظلرم ارٹھاتے تھے شک
19:11,12 رسولوں  

ن سے دل ومال اور پٹکے ارس کے بل کھاتا تھا۔ یہاں تک کے رر دا پولرس کے ہاتوں سے خاص خاص مرعجکزے دک اور خر
وحیں ارن میں سے یں اور برری رر یاں جاتی رہتی تھک چھروڑ کر بکیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ارن کی بکیمارک

نککل جاتی تھکیں۔
8:26 رومیوں  

یں عا کرنا چاہکئے ہم نہک ور سے ہم کو در یرونکہ جکس طل وح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہیں کک اکس طرح رر
فاعت کرتا ہے جکن کا بیان نہکیں ہو سکتا۔ ود الیسی آ ہیں بھر بھر کر ہماری شک وح خر جانتے مگر رر

یروں 1 12:9 کرنتھک  
اور کسی کو اسی روح نے ایمان دی اور وہی دوسروں کو شفاء دینے کی نعمت دی۔

یروں 1 12:28 کرنتھک  
اور خدا نے کلیسا میں مختلف لوگوں کو مقرر کیا۔ پہلے رسول دوسرے نبی ، تیسرے استاد پھر معجزے دکھا

نے وا لے پھر وہ لوگ شفاء کی نعمت دینے وا لے اوروہ لوگ جو دوسروں کی مدد کر تے ہیں اور وہ
لوگ جو قائدین کی خدمت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو مختلف طرح کی زبانیں بولتے ہیں۔

یروں 2:27 فکلکپی  
وہ بہت بیمار تھا اور وہ بھی اتنا کہ جیسے مر ہی جا ئے گا۔ لیکن خدا نے میری اور اس کی مدد کی تا کہ

مجھے زیادہ دکھ نہ ملے۔
5:14 یعقوب  

اگر تم میں کو ئی بیمار ہو تو چاہئے کہ کلیساء کے بزرگوں کو بل ئے اور وہ خدا وند کے نام سے اس پر تیل
ل کر اس کے لئے دعا کرے ۔ مل

2:24 پطرس 1  
نانچہ ہم گنا ہوں کے اعتبار سے مسیح نے ہما رے گنا ہوں کو اپنے جسم پر لئے ہو ئے صلیب پر چڑھ گیا ۔ چر

مر کر راستبا زی کے اعتبار سے جئیں۔ اس کے زخموں سے تم شفایاب ہو ئے ۔
1:2 یوحنا 3  

وحانی ترقیی کر رہا ہے اکسی طرح ترو سب باتوں میں ترقیی عا کرتا ہروں کہ جکس طرح ترو رر یں یہ در الے پیارے! مل
ست رہے۔ کرے اور تندرر
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