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Матто 4:23,24 Ва Исо дар тамоми Ҷалил мегашт ва дар куништҳои онҳо 
таълим дода, Инҷили Малакутро мавъиза мекард ва ҳар беморй ва ҳар 
дарди мардумро шифо мебахншд. 24 Ва овозаи Ӯ дар тамоми Сурия паҳн 
шуд; ва ҳамаи беморонро, ки ба дарду касалиҳои гуногун гирифтор 
буданд, ҳам девонагон, ҳам масрӯон ва ҳам мафлуҷонро назди Ӯ 
меоварданд, ва Ӯ онҳоро шифо мебахшид.

Матто 8:16,17 Чун шом шуд, бисьёр девонагонро назди Ӯ оварданд, ва Ӯ бо 
сухане арвоҳро берун кард ва ҳамаи беморонро шифо дод, 17 То ба амал 
ояд каломе ки бо забони Ишаъёи набӣ гуфта шудааст: Ӯ заъфҳои моро 
гирифт ва бемориҳои моро бардошт".

Матто 9:35 Ва Исо дар ҳамаи шаҳрҳо ва деҳот гашта, дар куништҳои онҳо 
таълим медод, Инҷили Малакутро мавъиза мекард ва ҳар беморӣ ва 
заъфи мардумро шифо медод.

Матто 10:1 ВА дувоздаҳ шогирдашро назди Худ хонда, ба онҳо бар арвоҳи 
палид кудрат дод, то ки онҳоро берун кунанд ва ҳар беморй ва бетобиро 
шифо диҳанд. (Марқус 3:14,15)

Матто 10:8 «Беморонро шифо диҳед, махавиёнро пок кунед, мурдагонро 
эҳьё кунед, девҳоро берун кунед; муфт ёфтаед, муфт диҳед.

Матто 11:5 «Кӯрҳо мебинанд ва шалҳо роҳ мераванд, махавиён пок 
мешаванд ва карҳо мешунаванд, мурдагон эҳьё мешаванд, ва ба 
мискинон башорат дода мешавад; (Ишаъё 35:5)

Матто 12:15 Лекин Исо инро дарьёфта, аз он ҷо дур шуд. Ва мардуми 
бисьёре аз паи Ӯ равона шуданд, ва Ӯ ҳамаи онҳоро шифо бахшид,

Матто 15:30 Ва мардуми бисьёре назди Ӯ бо лашон, кӯрон, гунгон, маъюбон 
ва хеле беморони дигар омада, онҳоро пеши пойҳои Исо гузоштанд; ва Ӯ 
онҳоро шифо дод,

Матто 17:20 Исо ба онҳо гуфт: «Ба сабаби беимонии шумо; зеро ба ростй ба 
шумо мегӯям: агар ба андозаи донаи хардале имон дошта бошед ва ба ин
кӯҳ бигӯед: "Аз ин ҷо ба он ҷо кӯч кун", он кӯч хоҳад кард; ва ҳеҷ чиз барои 
шумо ғайриимкон наҳоҳад буд;

Марқус 1:34 Ва Ӯ бисьёр касонро, ки ба касалиҳои гуногун гирифтор буданд, 
шифо бахшид ва бисьёр девҳоро берун кард ва намонд, ки девҳо сухан 
ронанд, зеро ки Масеҳ будани Ӯро медонкстанд.

Марқус 3:10 Зеро бисьёр касонро Ӯ шифо дода буд, бинобар ин ҳар киро 
захме буд, назди Ӯ мешитофт, то Ӯро ламс кунад.

Марқус 6:5,6 Ва дар он ҷо ҳеҷ мӯъҷиза нишон дода натавонист, ҷуз он ки 
дастҳояшро бар чанд беморе ниҳода, онҳоро шифо дод. 6 Ва аз беимонии
онҳо дар ҳайрат афтод. Дар деҳоти он музофот гашта, таълим медод.



Марқус 6:13 Бисьёр девҳоро берун карданд ва бисьёр беморонро равған 
молида шифо доданд.

Марқус 6:55,56 Ва сар то сари он музофот шитофтанд ва беморонро бар 
тахтаҳо ниҳода, ба ҳар ҷо, ки мешуниданд Ӯ он ҷост, меоварданд. 56 Ва 
ба ҳар чо, ки Ӯ ба қасабаҳо ё шаҳрҳо ё деҳкадаҳо меомад, беморонро дар 
сари гузар мегузоштанд ва аз Ӯ илтимос менамуданд, ки фақат домани 
ҷомаи Ӯро ламс кунанд; ва ҳар кӣ ламс кард, шифо ёфт.

Марқус 8:23-25 Ӯ дасти кӯрро гирифта, вайро аэ қасаба берун бурд ва ба 
чашмони вай туф карда, дастҳои худро бар вай гузошт ва пурсид: «Оё 
чизе мебинӣ?» 24 Вай назар афканда, гуфт: Юдамонро хиромон чун 
дарахтон мебинам». 25 Он гоҳ дастҳояшро бори дигар бар чашмони вай 
гузошта, фармуд, ки назар афканад. Ван шифо ёфт ва ҳама чизро ба хубй
бидид.

Марқус 9:29 Ба онҳо гуфт: «Ин ҷинс ба ҳеҷ ваҷҳ берун намеравад, ҷуз ба дуо
ва рӯза».

Марқус 16:17,18 «Ва ин аломот ҳамроҳи имондорон ҳоҳад буд: ба исми Ман 
девҳоро берун кунанд ва ба забонҳои нав сухан гӯянд; 18 «Ва морҳоро 
гиранд; ва агар заҳри қотиле бихӯранд, ба онҳо осеб нарасонад; ва даст 
бар беморон ниҳанд, онҳо шифо ебанд».

Луқо 4:18 Рӯҳи Худованд бар Ман аст; зеро ки Ӯ Маро тадҳин намудааст, то 
ки ба мискинон башорат диҳам, ва Маро фиристодааст, то ки 
шикастадилонро шифо бахшам, озодиро ба асирон ва биноиро ба кӯрон 
мавъиза намоям, мазлумонро озод кунам.

Луқо 4:40 Дар вақти фурӯ рафтани офтоб ҳамаи онҳое ки беморони 
гирифтори касалиҳои гуногун доштанд, онҳоро назди Ӯ меоварданд, ва Ӯ 
ба ҳар яке аз онҳо даст гузошта, онҳоро шифо медод.

Луқо 5:15 Аммо овозаи Ӯ торафт паҳн мешуд, ва шумораи зиёди мардум 
назди Ӯ ҷамъ меомаданд, то ки каломашро гӯш кунанд ва аз касалиҳои 
худ шифо ёбанд.

Луқо 5:17-25 Рӯзе аз рӯзҳо, вақге ки Ӯ таълим медод, вафарисиён ва 
муаллимони шариат аз тамоми деҳоти "Ҷалил ва аз Яҳудо ва Ерусалим 
омада, дар он ҷо нишаста буданд, ва куввати Худованд дар шифо 
доданаш зоҳир мешуд, - 18 Инак, якчанд кас марди мафлуҷеро бо 
бистараш бардошта оварданд, ва мехостанд вайро дароварда, пеши Ӯ 
бигузоранд, 19 Вале ба сабаби бисьёрии мардум роҳе барои даровардани
вай наёфта, болои бом баромаданд ва аз миёни сафолҳои он вайро бо 
бистараш ба миёнаи хона пеши Исо поён фуроварданд. 20 Ва Ӯ имони 
онҳоро дида, гуфт: «Эй одамизод, гуноҳҳои ту омурзида шуд». 21 
Китобдонон ва фарисиён дар дили худ андеша карда, мегуфтанд: «Ин 
кист, ки куфр мегӯяд? Ҷуз Худои ягона кист, ки гуноҳҳоро омурзида 
тавонад?» 22 Исо андешаҳои онҳоро пай бурда, дар ҷавоби онҳо гуфт: 
«Шумо дар дили худ чй андешаҳо доред? 23 «Кадомаш осонтар аст: 



гуфтани он ки "гуноҳҳои ту омурзида шуд", ё гуфтаки он ки "бархез ва 
равона шав"? 24 «Лекин то бидонед, ки Писари Одам дар рӯи замин 
кудрати омурзидани гуноҳҳоро дорад» - ба мафлуҷ гуфт: «Ба ту мегӯям: 
бархез, бистари худро бардор ва ба хонаи худ равона шав». 25 Вай 
дарҳол дар пеши назари онҳо бархост, бистари худро бардошт ва, Худоро
сипоскунон, ба хонаи худ равона шуд.

Луқо 6:17-19 Ва бо онҳо фурӯд омада, бар ҷои ҳамворе истод, ва шумораи 
зиёди шогирдонаш ва мардуми бисьёре аз тамоми Яҳудо па Ерусалим ва 
аз соҳили Сӯр ва Сидӯн ҷамъ омаданд, 18 То ки каломи Ӯро гӯш кунанд ва
аз касалиҳои худ шифо ёбанд; дар байнашон ҳамчунин гирифторони 
арвоҳи палид буданд; ва шифо меёфтанд. 19 Ва тамоми издиҳом саъю 
кӯшиш мекарданд, ки Ӯро ламс намоянд, чунки куввате аз Ӯ берун омада, 
ҳамаро шифо мебахшид. Мавъизаи Исо: Аҳкоми хушбахтӣ.

Луқо 7:21,22 Дар ҳамон вақт Ӯ бисьёр касонро аз касалиҳо ва дардҳо ва аз 
арвоҳи палид шифо дода ва кӯрони бисьёрро биноӣ бахшида буд. 22 Ва 
Исо дар ҷавоби онҳо гуфт: «Биравед ва он чи дидед ва шунидед, ба Яҳьё 
бигӯед: кӯрҳо мебинанд, шалҳо роҳ мераванд, махавиён пок мешаванд, 
карҳо мешунаванд, мурдагон эҳьё мешаванд, ба мискинон башорат дода 
мешавад;

Луқо 8:2 Ва ҳамчунин баъзе заноне ки Ӯ аз арвоҳи палид ва касалиҳо шифо 
дода буд: Марьям, ки Маҷдалия номида мешуд, ва аз вай ҳафт дев берун 
рафта буд,

Луқо 9:2 Ва онҳоро фиристод, то ки Малакути Худоро мавъиза намоянд ва 
беморонро шифо диҳанд.

Луқо 9:11 Аммо мардум ҳабардор шуда, аз ақиби Ӯ рафтанд; ва Ӯ онҳоро 
пазироӣ карда, бо онҳо дар бораи Малакути Худо сӯҳбат кард ва 
касонеро, ки ба шифо эҳтиёҷ доштанд, шифо дод.

Луқо 13:12 Исо чун вайро дид, вайро садо карда, гуфт: «Эй зан! Аз ранҷурии 
худ халос мешавй».

Луқо 13:32 Ба онҳо гуфт: «Биравед ва ба он рӯбоҳ бигӯед: "Инак, имрӯз ва 
фардо девҳоро берун мекунам ва беморонро шифо медиҳам, ва дар рӯзи 
сеюм саранҷом хоҳам ёфт;

Юҳанно 5:8,14 Исо ба вай гуфт: «Бархез, бистаратро бардор ва бирав». 14 
Пас аз он Исо вайро дар маъбад ёфта, гуфт: «Инак, шифо ёфтаӣ; дигар 
гуноҳе накун, то ки ба вазъияти бадтаре дучор нашавӣ».

Юҳанно 14:12 «Ба ростӣ, ба ростӣ ба шумо мегӯям: ҳар кй ба Ман имон 
оварад, аъмолеро, ки Ман мекунам, вай низ хоҳад кард ва ҳатто бузургтар
аз он ҳам хоҳад кард, зеро ки Ман назди Падар меравам.

Аъмоли 3:6 Аммо Петрус гуфт: «Ман нуқра ва тилло надорам; лекин он чи 
дорам, ба ту медиҳам: ба исми Исои Масеҳи Носирӣ барҳезу роҳ рав».

Аъмоли 5:15,16 Кор ба ҷое расид, ки мардум беморонро ба кӯчаҳо 
бароварда, болои бистарҳо ва катҳо мегузоштанд, то ки дар вақти гузашта



рафтани Петрус ақаллан сояи ӯ бар баъзеи онҳо биафтад. 16 Ҳамчунин 
мардуми бисьёре аз шаҳрҳои атроф дар Ерусалим ҷамъ шуда, беморон 
ва гирифтороии арвоҳи палидро меоварданд, ва ҳамаи онҳо шифо 
меёфтанд.

Аъмоли 10:38 «Исои Носириро Худо бо Рӯҳулкудс ва қуввати Худ тадҳин 
кард, ва Ӯ ба ҳама ҷо рафта, корҳои нек мекард ва ба ҳамаи онҳое ки дар 
қайди иблис буданд, шифо мебахшид,

Аъмоли 19:11,12 Худо ба василаи Павлус мӯъҷизоти бузурге ба амал 
меовард, 12 То ба ҳадде ки дастмолҳо ва фӯтаҳои ба бадани ӯ расидаро 
бурда, бар беморҳо мегузоштанд, ва бемории онҳо нест мешуд, ва арвоҳи
ҳабис аз онҳо берун мерафт.

Румиён 8:26 Ҳамчунин Рӯҳ низ моро дар нотавониамон тақвият медиҳад; 
зеро ки мо намедонем дар чӣ ҳусус ба таври бояду шояд дуо гӯем, лекин 
Худи Рӯҳ барои мо бо оҳу нолаҳое шафоат мекунад, ки сухан аз баёнашон
оҷиз аст.

1 Қӯринтиён 12:9 Ба яке - имон, бар тибқи ҳамон Рӯҳ; ба дигаре - бахшоиши 
шифо додан, бар тибқи ҳамон Рӯҳ;

1 Қӯринтиён 12:28 Ва Худо баъзеро дар Калисо аввалан ҳавворӣ, сониян 
набӣ, солисан муаллим таъин кардааст; баъд қувваҳои мӯъҷизакор, 
ҳамчунин бахшоишҳои шифо додан, мадад рарасондан, идора кардан ва 
забонҳои гуногунро бахшидааст.

Филиппиён 2:27 Ҳақиқатан бемории ӯ марговар буд; лекин Худо ба ӯ 
марҳамат кард, ва на фақат ба ӯ, балки ба ман низ, то ки бар ғуссаи ман 
ғуссае зам нашавад.

Яъқуб 5:14 Ое касе аз пгумо бемор аст? Бигзор пирони калисоро назди ҳуд 
даъват намояд, ва онҳо ӯро ба исми Худованд равған молида, дар ҳаққи ӯ 
дуо гӯянд,

1 Петрус 2:24 Ӯ шахсан гуноҳҳои моро дар Бадани Худ ба дор бардошт, то ки
мо аз гуноҳҳо фориғ шуда, барои адолат зиндагӣ кунем: шумо аз 
ҷароҳатҳои Ӯ шифо ёфтед. (Ишаъё 53:5)

3 Юҳанно 1:2 Эй маҳбуб! Дуо мегӯям, ки ту саломат бошӣ ва дар ҳар чиз 
комьёб шавӣ, чунон ки ҷони ту комьёб аст.

Exodus 15:26; Такрори Шариат 7:15 not get diseases of Egypt.
Ишаъё 58:8 God heal speedy.
Ирмиё 30:17; Ирмиё 33:6 God heals
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