
Jesus Christ - Our Saviour, Healer and Deliverer

Matthew 13:15 مت�ی

3 John 1:2 یوحنا

Beloved,  I  pray  that  you may prosper  in  all  things  and  be  in 
health, just as your soul prospers.

 میرے عزیز دوست! میں جانتا ہوں کہ تمہا ری جان عافیت سے ہے اور اس لئے میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہر
 جگہ عافیت سے رہے اور دعا کرتا ہوں کہ صحت اچھی رہے۔

Matthew 13:15 مت�ی

For the hearts of  this people have grown dull.  Their  ears are 
hard  of  hearing,  And  their  eyes  they  have  closed,  Lest  they 
should see with their eyes and hear with their ears, Lest they 
should understand with their hearts and turn, So that I should 
heal them.'

ہاں ان لوگوں کے ذہن کند ہو گئے ہیں اور کان بہرے ہو گئے ہیں اور آنکھوں کی روشنی ماند پڑ گئی ہے۔
وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہ دیکھنے وا اور اپن کانوں سے سن کر بھی نہ سننے والوں کی طرح  

لوں کی طرح
اور دل رکھتے ہوئے بھی نہ سمجھ میں آنے وا لوں کی طرح میری طرف متوجہ نہ ہو نے والوں کی طرح

 اور میری طرف سے شفا ء نہ پا نے کی وجہ سے ایسا ہوا۔

Luke 4:18,19 لوقا

The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me 
to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the 
brokenhearted,  to  preach  deliverance  to  the  captives,  and 
recovering of  sight to the blind, to set at liberty them that are 
bruised, To preach the acceptable year of the Lord.

خداوند کی روح مجھ میں ہے غریب لوگوں تک اسکی خوشخبری کو پہنچانے کے لئے
خدا نے مجھے منتخب کیا ہے گنہگار لوگوں کے لئے تم چھٹکارہ پائے

اور اندھوں کو بینائی پا نے کی خبر سناؤں۔ کچلے ہوؤں کو آزاد کروں۔
 اور سال مقبول کی منادی کے لئے جس میں خداوند اپنی اچھائیاں دکھانے کے لئے اس نے مجھے بھیجا 

ہے۔



Matthew 10:7,8 مت�ی

And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. 
Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: 
freely ye have received, freely give.

  بیماروں کو شفاء دو۔ اور مردوں کو جل دو۔ اور کو8اور انکو منا دی کرو جنت کی بادشاہت قریب آرہی ہے۔ 
 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۔
Mark 6:12,13 مرقس

And they went out, and preached that men should repent. And 
they cast out many devils, and anointed with oil many that were 
sick, and healed them.

 شاگرد وہاں سے نکل کر دیگر مقاموں کو گئے اور لوگوں میں تبلیغ کی اور کہا کہ اپنے گنا ہوں سے تو بہ
ل کر Zوحوں سے متاثر بے شمار لوگوں کو شاگر دوں نے صحت بخشی اور کئی بیماروں کو تیل م  کرو۔  بد ر[

صحتیاب کئے۔

James 5:14 یعقوب

Is  anyone among you sick? Let him call  for the elders of  the 
church, and let them pray over him, anointing him with oil in the 
name of the Lord.

 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۔ Zم

Luke 6:17,18 لوقا

And He came down with them and stood on a level place with a 
crowd of His disciples and a great multitude of people from all 
Judea and Jerusalem, and from the seacoast of Tyre and Sidon, 
who came to hear Him and be healed of their diseases, as well 
as  those who were tormented with  unclean spirits.  And they 
were healed.

 یسوع اور رسول 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۔



1 Corinthians 12:9 ی�وں کرنتھ�

To  another  faith  by  the  same  Spirit;  to  another  the  gifts  of  
healing by the same Spirit;

 اور کسی کو اسی روح نے ایمان دی اور وہی دوسروں کو شفاء دینے کی نعمت دی۔

Mark 16:15-18 مرقس

“And He said to them,  "Go into all  the world and preach the 
gospel to every creature. "He who believes and is baptized will 
be saved; but he who does not believe will be condemned. "And 
these signs will follow those who believe: In My name they will 
cast out demons; they will speak with new tongues; "they will 
take up serpents; and if they drink anything deadly, it will by no 
means hurt them; they will lay hands on the sick, and they will 
recover."”

 پھر یسوع نے تمام شاگر دوں سے کہا ، “جاؤ اور ساری زمین میں پھیل جاؤ اور ہر ایک کو خوشخبری
 سناؤ۔ وہ جو ایمان لئے اور وہ جو بپتسمہ لے نجات پائیگا اور جو ایمان نہ لئے وہ مجرم کے زمرے میں

 شا مل ہوگا۔  ایما ن رکھنے والے معجزے دکھا ئیں گے۔اور وہ میرے نام کا واسطہ دیکر بد روحوں سے
 چھٹکارہ دلئیں گے۔اور وہ زبان جس کو وہ جانتے ہی نہیں اس میں وہ باتیں کریں گے۔  اگر یہ سانپوں کو

 پکڑ بھی لیں تو ان کو ڈسینگے نہیں۔اگر یہ زہر بھی پی لیں تو ان پر اسکا کوئی اثر بھی نہ ہوگا اور کہا دست
شفقت رکھیں گے تو بیمار بھی صحتیاب ہو جائیں گے۔

Psalms 34:7 زب�ور

The angel of  the LORD encampeth round about them that fear 
him, and delivereth them.

خداوند کا فرشتہ خداوند کے فرمانبرداروں کے چاروں طرف فوج کے ساتھ خیمہ زن رہتا ہے۔
اور ا[ن کی حفا ظت کرتا ہے۔
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