
Telugu - సస్వసస గగ గ్రంధములల - Healing Scriptures

నిరర్గమకగ్రండము 15:26 మ దేవుడడైన యెహోవ వకక్కున శగ దద్ధగ విని ఆయన దదృషష్టిక 
నన్యాయమడైనద చేస, ఆయన ఆజజ్ఞలక విధ యులడై ఆయన కటష్టిడ లనిన్నిటిని అనసరగ్రంచ 

నడచనయెడల, నేన ఐగుపప్తీయులక కల
దస్వతీయోపదేశకగ్రండము 7:15 యెహోవ నీయొదద్దనగ్రండ సరస్వరోగములన తొలగగ్రంచ, 

నీవెరగయునన్ని ఐగుపప్తీ  లని కఠినమడైన క్షయ వన్యాధులనిన్నిటిని నీక దూరపరచ, నినన్ని 

దేస్వషగ్రంచ వరగ్రందరమదక వటిని పగ్రంపగ్రంచన.

కీరర్తనల గగ గ్రంథము 107:20 ఆయన తన వకక్కున పగ్రంప వరని బాగుచేసెన ఆయన వర 

పడన గుగ్రంటలలనగ్రండ వరని విడపగ్రం చెన.

కీరర్తనల గగ గ్రంథము 146:8 యెహోవ గుగ డడ్డివర కనన్నిల తెరవజేయువడ యెహోవ 

కగ గ్రంగనవరని లేవనెతప్తీవడ యెహోవ నీతిమగ్రంతలన పప్రేమగ్రంచవడ
యెషయ గగ గ్రంథము 35:5 గుగ డడ్డివర కనన్నిల తెరవబడన చెవిటివర చెవుల విపప్పబడన
యెషయ గగ గ్రంథము 53:5 మన యతికగ మకగయలనబటిష్టి అతడ గయపరచ బడన మన 

దోషములనబటిష్టి నలగగొటష్టిబడన మన సమాధానరసమడైన శిక్ష అతనిమద పడన అతడ 

పగ్రందన దెబబ్బలచేత మనక సస్వససత కలగు చనన్నిద.

యెషయ గగ గ్రంథము 58:8 వసప్తీస్త్రహీనడ నీక కనబడనపప్పడ వనిక వసప్తీస్త్రము లిచచ్చుటయు 

ఇదయ గద నకషష్టిమడైన ఉపవసము? ఆలాగున నీవు చేసనయెడల నీ వెలగు వేకవ 

చకక్కు వల ఉదయగ్రంచన సస్వససత నీక శీఘఘ్రముగ లభగ్రంచన నీ నీతి నీ ముగ్రందర నడచన
యెహోవ మహిమ నీ సెడైనన్యాప వెనకటి భాగమున కవలికయున.

యరర్మీయ 30:17 వరఎవరన లక్షన్యాపెటష్టిని సీయోననియు వెలివేయబడనదనియు నీక 

పరపెటష్టిచనన్నిర; అయత నేన నీక ఆరోగన్యాము కలగజేసెదన నీ గయములన 

మానెప్పదన; ఇదే యెహోవ వకక్కు.
యరర్మీయ 33:6 నేన దనిక ఆరోగన్యామున సస్వససతన మరల రపప్పగ్రంచ చనన్నిన, వరని 

సస్వససపరచచనన్నిన, వరక సతన్యా సమాధానములన సమదృదద్ధగ బయలపరచెదన.

మలాకీ 4:2 అయత న నమమగ్రంద భయ భకర్తలగలవరగు మక నీతి సూరన్యాడ 



ఉదయగ్రంచన; అతని రెకక్కుల ఆరోగన్యాము కలగజేయున గనక మర బయలదేర కగ విస్వన
దూడల గగ్రంతల వేయునటట గగ్రంతల వేయుదర.

మతప్తీయ సువరర్త 4:23,24 యసు వర సమాజమగ్రందరములల బోధగ్రంచచ, (దేవుని) 

రాజన్యామున గూరచ్చున సువరర్తన పప్రేకటిగ్రంచచ, పప్రేజలలని పప్రేతి వన్యాధని, రోగమున 

సస్వససపరచచ గలిలయయగ్రందగ్రంతట సగ్రంచరగ్రంచెన. 24 ఆయన కీరర్త సరయ దేశమగ్రంతట 

వన్యాపగ్రంచెన. ననవిధములడైన రోగముల చేతన వేదనలచేతన పడగ్రంపబడన వన్యాధ 

గగ సుప్తీలనగ్రందరని, దయన్యాముపటిష్టినవరని, చగ్రందప్రేరోగులన, పక్షవయువు గలవరని వర 

ఆయనయొదద్దక తీసకని రాగ ఆయన వరని సస్వససపరచెన.

మతప్తీయ సువరర్త 8:16,17 సాయగ్రంకలమడైనపప్పడ జనల దయన్యాముల పటిష్టిన అనేకలన 

ఆయనయొదద్దక తీసకని వచచ్చుర. 17 ఆయన మాటవలన దయన్యాములన వెళళ గొటిష్టి 
రోగులనెలటన సస్వససపరచెన. అగ్రందవలనఆయనే మన బలహీనతలన వహిగ్రంచకని మన 

రోగములన భరగ్రంచెనని పప్రేవకర్తయెడైన యెషయదస్వర చెపప్పబడనద నెరవేరెన.

మతప్తీయ సువరర్త 9:35 యసు వర సమాజమగ్రందరములల బోధగ్రంచచ రాజన్యా సువరర్త 
పప్రేకటిగ్రంచచ, పప్రేతివిధమడైన రోగమున పప్రేతి విధమడైన వన్యాధని సస్వససపరచచ, సమసప్తీ 
పటష్టిణముల యగ్రందన గగ మములయగ్రందన సగ్రంచరము చేసెన.

మతప్తీయ సువరర్త 10:1 ఆయన తన పగ్రండప్రేగ్రండమగ్రంద శిషన్యాలన పలిచ, అపవితత్రాతర్మీలన 

వెళటగొటష్టిటకన, పప్రేతివిధమడైన రోగ మున పప్రేతివిధమడైన వన్యాధని సస్వససపరచటకన, వరక 
అధకర మచెచ్చున. (మారక్కు సువరర్త 3:14,15)

మతప్తీయ సువరర్త 10:8 రోగులన సస్వససపరచడ, చనిపోయనవరని లేపడ, కషష్ఠరోగులన 

శుదద్ధలనగ చేయుడ, దయన్యాములన వెళటగొటష్టిడ. ఉచతముగ పగ్రందతిర ఉచతముగ 

ఇయున్యాడ.

మతప్తీయ సువరర్త 11:5 గుగ డడ్డివర చూపపగ్రందచనన్నిర, కగ్రంటివర నడచచనన్నిర, 

కషష్ఠరోగుల శుదద్ధలగుచనన్నిర, చెవిటి వర వినచనన్నిర, చనిపోయనవర 

లేపబడచనన్నిర, బీదలక సువరర్త పప్రేకటిగ్రంపబడచనన్నిద.

మతప్తీయ సువరర్త 12:15,16 యసు ఆ సగ్రంగతి తెలిసకని అచచ్చుటనగ్రండ వెళటపోయెన. బహ 

జనలాయనన వెగ్రంబడగ్రంపగ 16 ఆయన వరనగ్రందరని సస్వసస పరచ, తనన్ని 



పప్రేసదద్ధచేయవదద్దని వరక ఆజజ్ఞపగ్రంచెన. 

మతప్తీయ సువరర్త 15:30 బహ జనసమూహముల ఆయనయొదద్దక కగ్రంటివర గుగ డడ్డివర 

మూగవర అగ్రంగహీనల మొదలడైన అనే కలన తీసకనివచచ్చు ఆయన పాదములయొదద్ద 
పడవేసర; ఆయన వరని సస్వససపరచెన.

మతప్తీయ సువరర్త 17:20 అగ్రందకయనమ అలప్పవిశస్వసము చేతనే; మక ఆవగగ్రంజగ్రంత 

విశస్వసముగ్రండనయెడల ఈ కగ్రండన చూచ ఇకక్కుడనగ్రండ అకక్కుడక పమర్మీనగనే అద పోవున;

మారక్కు సువరర్త 1:34 ఆయన ననవిధ రోగములచేత పడగ్రంప బడన అనేకలన సస్వససపరచ, 

అనేకమడైన దయన్యాములన వెళటగొటష్టిన. అవి తనన్ని ఎరగయుగ్రండనగ్రందన ఆయన ఆ 

దయన్యాములన మాటలాడనియన్యాలేద.

మారక్కు సువరర్త 3:10 ఆయన అనేకలన సస్వససపరచెన గనక రోగపడతలడైన వరగ్రందర 

ఆయనన ముటష్టికనవలనని ఆయనమద పడ చగ్రండర.

మారక్కు సువరర్త 6:5,6  అగ్రంద వలన కదద్దమగ్రంద రోగులమద చేతలగ్రంచ వరని సస్వసస పరచట
తపప్ప మర ఏ అదద్భుతమున ఆయన అకక్కుడ చేయజలకపోయెన. ఆయన వర 

అవిశస్వసమునక ఆశచ్చురన్యాపడన. 6 ఆయన చటష్టిపటటననన్ని గగ మముల తిరగుచ 

బోధగ్రంచచగ్రండన.

మారక్కు సువరర్త 6:13 అనేక దయన్యాముల వెళటగొటష్టిచ నూనెరాచ అనేకలగు రోగులన 

సస్వససపరచచనగ్రండర.

మారక్కు సువరర్త 6:55,56  ఆ పప్రేదేశమగ్రందగ్రంతట పరగెతిప్తీకనిపోయ, ఆయన యునన్నిడని 

వినినచోటనక రోగులన మగ్రంచముల మద మోసకని వచచ్చుటక మొదలపెటిష్టిర. 56 

గగ మముల లన పటష్టిణములలన పలటటూళటలన ఆయన యెకక్కు డకక్కుడ పప్రేవేశిగ్రంచెన 

అకక్కుడ జనల రోగులన సగ్రంత వీథులల ఉగ్రంచ, వరని ఆయన వసప్తీస్త్రపచెగ్రంగుమాతత్రాము 

ముటష్టినిమర్మీని ఆయనన వేడకనచగ్రండర. ఆయనన ముటిష్టిన వరగ్రందర సస్వససతనగ్రందర.

మారక్కు సువరర్త 8:23-25 ఆయన ఆ గుగ డడ్డివని చెయన్యాపటష్టికని ఊరవెలపలిక తోడకని 

పోయ, వని కనన్నిలమద ఉమమి్మవేస, వని మద చేతలగ్రంచనీకమడైనన 

కనబడచనన్నిద? అని వనినడగగ, 24 వడ కనన్నిలతిప్తీమనషన్యాల నక 

కనబడచనన్నిర; వర చెటటవలనగ్రండ నడచ చనన్నిటటగ నక కనబడచనన్నిరనెన.



25 అగ్రంతట ఆయన మరల తన చేతల వని కనన్నిలమద నగ్రంచగ, వడ తరచూచ 

కదరచ్చుబడ సమసప్తీమున తటగ చూడ సాగెన.

మారక్కు సువరర్త 9:29 అగ్రందకయన పాప్రేరసనవలననే గని మర దేనివలననెడైనన ఈ విధమడైనద 

వదలిపోవుట అసాధన్యామని వరతో చెపెప్పన.

మారక్కు సువరర్త 16:17,18 నమమి్మనవరవలన ఈ సూచక కగయల కనబడన; ఏవనగ, 

న నమమున దయన్యా ములన వెళటగొటష్టిదర; కగ తప్తీ భాషల మాటలాడ దర, 18 

పాములన ఎతిప్తీ పటష్టికగ్రందర, మరణకర మడైనదేద తత్రాగనన అద వరక హాని చేయద, 

రోగుల మద చేతలగ్రంచనపప్పడ వర సస్వససత నగ్రందదరని వరతో చెపెప్పన.

లూక సువరర్త 4:18 పప్రేభువు ఆతర్మీ నమద ఉనన్నిద బీదలక సువరర్త పప్రేకటిగ్రంచటకడై ఆయన 

ననన్ని అభషేకగ్రంచెన చెరలననన్ని వరక విడదలన, గుగ డడ్డివరక చూపన, (కలగునని) 

పప్రేకటిగ్రంచటకన నలిగ
లూక సువరర్త 4:40 సూరన్యాడసప్తీమగ్రంచచగ్రండగ ననవిధ రోగములచేత 

పడగ్రంపబడచనన్నివర ఎవరెవరయొదద్దనగ్రండరో వరగ్రందర ఆ రోగులన ఆయనయొదద్దక 

తీసకని వచచ్చుర; అపప్పడాయన వరల పప్రేతివనిమద చేతలగ్రంచ, వరని సస్వససపరచెన.

లూక సువరర్త 5:15-25  అయత ఆయనన గూరచ్చున సమాచరము మర ఎకక్కువగ 

వన్యాపగ్రంచెన. బహజన సమూహముల ఆయన మాట వినటకన తమ రోగములన 

కదరచ్చుకనటకన కూడవచచ్చు చగ్రండన. 16 ఆయన పాప్రేరసన చేయుటక అరణన్యాము 

లనిక వెళటచగ్రండన. 17 ఒకనడాయన బోధగ్రంచచగ్రండగ, గలిలయ యూదయదేశముల 

పప్రేతి గగ మమునగ్రండయు యెరూష లేమునగ్రండయు వచచ్చున పరసయున్యాలన 

ధరర్మీశసప్తీస్త్రపదేశ కలన కూరచ్చుగ్రండయుగ్రండగ, ఆయన సస్వససపరచనటట పప్రేభువు శకర్త 
ఆయనకగ్రండన. 18  ఇదగ కగ్రందర మనషన్యాల పక్షవయువుగల యొక మనషన్యాని 

మగ్రంచముమద మోస కని, వనిని లపలిక తెచచ్చు, ఆయన యెదట ఉగ్రంచ టక 

పప్రేయతన్నిము చేసర గని 19  జనల గుగ్రంపకూడ యుగ్రండ నగ్రందన, వనిని లపలిక 
తెచచ్చుటక వలటపడక పోయెన గనక, ఇగ్రంటిమద కకక్కు పెగ్రంకల విపప్ప, మగ్రంచముతో కూడ 

యసు ఎదట వర మధన్యాన వనిని దగ్రంచర. 20 ఆయన వర విశస్వసము 

చూచమనషన్యాడా, నీ పాప ముల క్షమగ్రంపబడయునన్నివని వనితో చెపప్పగ, 21 శసుప్తీస్త్ర 



లన పరసయున్యాలనదేవదూషణ చేయుచనన్ని యత డవడ? దేవుడొకక్కుడ తపప్ప మర 

ఎవడ పాపముల క్షమగ్రంపగలడని ఆలచగ్రంచకనసాగర. 22 యసు వర ఆలచన 

లరగమర మ హదృదయములల ఏమ ఆల చగ్రంచచనన్నిర? 23 నీ పాపముల 

క్షమగ్రంపబడ యునన్ని వని చెపప్పట సులభమా? నీవు లేచ నడవుమని చెపప్పట 

సులభమా? 24 అయత పాపముల క్షమగ్రంచటక భూమ మద మనషన్యాకమారనిక 
అధకరము కలదని మర తెలిసకనవలన అని వరతో చెపప్ప, పక్షవయువు గల వని 

చూచనీవు లేచ, నీ మగ్రంచమతిప్తీక 25 వెగ్రంటనే వడ వరయెదట లేచ, తన 

పగ్రండకనియునన్ని మగ్రంచము ఎతిప్తీ కని, దేవుని మహిమపరచచ తన యగ్రంటిక వెళటన.

లూక సువరర్త 6:17-19 ఆయన వరతో కూడ దగవచచ్చు మడైదనమగ్రంద నిలిచనపప్పడ 

ఆయన శిషన్యాల గొపప్ప సమూహమున, ఆయన బోధ వినటకన తమ రోగములన 

కదరచ్చుకనట కన యూదయ దేశమగ్రంతటినగ్రండయు, యెరూషలేము నగ్రండయు, 

తూర సీదోనన పటష్టిణముల సముదప్రే తీరముల నగ్రండయు వచచ్చున బహజనసమూహ 

మున, 18 అపవితత్రాతర్మీల చేత బాధగ్రంపబడనవరన వచచ్చు సస్వససతనగ్రందర. 19 పప్రేభా 

వము ఆయనలనగ్రండ బయలదేర అగ్రందరని సస్వససపరచ చగ్రండన గనక 
జనసమూహమగ్రంతయు ఆయనన ముటష్టి వలనని యతన్నిముచేసెన.

లూక సువరర్త 7:21,22 ఆ గడయలనే ఆయన రోగములన, బాధలన, 

అపవితత్రాతర్మీలనగల అనేకలన సస్వససపరచ, చలమగ్రంద గుగ డడ్డివరక చూప దయ చేసెన. 

22 అపప్పడాయనమర వెళట, కనన్నివటిని వినన్ని వటిని యోహానక తెలపడ. గుగ డడ్డివర 

చూప పగ్రంద చనన్నిర, కగ్రంటివర నడచచనన్నిర, కషష్ఠ రోగుల 

శుదద్ధలగుచనన్నిర, చెవిటి వర వినచ
లూక సువరర్త 8:2 పగ్రండప్రేగ్రండమగ్రంద శిషన్యాలన, అపవితత్రాతర్మీలన వన్యాధులన పోగొటష్టిబడన 

కగ్రందర సీప్తీస్త్రలన, అనగ ఏడ దయన్యాముల వదలి పోయన మగద్దలేనే అనబడన 

మరయయు, హేరోద యొకక్కు గదృహనిరాస్వహకడగు కూజ భారన్యాయగు యోహనన్నియు, 

సూసనన్నియు ఆయనతో కూడ ఉగ్రండర.

లూక సువరర్త 9:2 దేవుని రాజన్యామున పప్రేకటిగ్రంచటకన రోగులన సస్వససపరచటకన వర 

నగ్రంపెన.



లూక సువరర్త 9:11 జన సమూహముల అద తెలిసకని ఆయనన వెగ్రంబడగ్రంపగ, ఆయన 

వరని చేరచ్చుకని, దేవుని రాజన్యామునగూరచ్చు వరతో మాటలాడచ, సస్వససత 

కవలసనవరని సస్వసస పరచెన.

లూక సువరర్త 13:12  యసు ఆమన చూచ, రమర్మీని పలిచ అమార్మీ, నీ బలహీనతనగ్రండ 

విడదల పగ్రంద యునన్నివని ఆమతో చెపప్ప
లూక సువరర్త 13:32  ఆయన వరని చూచమర వెళట, ఆ నకక్కుతో ఈలాగు చెపప్పడ ఇదగ 

నేడన రేపన నేన దయన్యాములన వెళట గొటష్టిచ (రోగులన) సస్వససపరచచనగ్రండ 

మూడవ దనమున పూరర సదద్ధ పగ్రందెదన.

యోహాన సువరర్త 5:8,14 యసు నీవు లేచ నీ పరపెతిప్తీకని నడవుమని వనితో చెపప్పగ 14 

అటతరవత యసు దేవలయముల వనిని చూచఇదగ సస్వససతనగ్రందతివి; మర 

యెకక్కువ కీడ నీక కలగకగ్రండనటట ఇకన పాపము చేయకమని చెపప్పగ
యోహాన సువరర్త 14:12 నేన తగ్రండప్రేయొదద్దక వెళటచనన్నిన గనక నేన చేయు కగయల 

నయగ్రంద విశస్వసముగ్రంచ వడన చేయున, వటికగ్రంట మర గొపప్పవియు అతడ 

చేయునని మతో నిశచ్చుయముగ చెపప్పచనన్నిన.

అపసప్తీలల కరన్యాముల 3:6 అగ్రంతట పతరవెగ్రండ బగ్రంగరముల నయొదద్ద లేవు గని నక 

కలిగనదే నీ కచచ్చుచనన్నిన; నజరేయుడడైన యసు కీగ సుప్తీ నమమున నడవుమని చెపప్ప
అపసప్తీలల కరన్యాముల 5:15,16 అగ్రంద చేత పతర వచచ్చుచగ్రండగ జనల రోగులన 

వీధులలనిక తెచచ్చు, వరల ఎవనిమదనెడైనన అతని నీడయెడైనన పడవలనని 

మగ్రంచములమదన పరపలమదన వరని ఉగ్రంచర. 16 మరయు యెరూషలేము 

చటష్టినగ్రండ పటష్టిణముల జనల రోగులన అపవితత్రాతర్మీలచేత పడగ్రంప బడన వరని 

మోసకని కూడవచచ్చుర. వరగ్రందర సస్వససత పగ్రందర.

అపసప్తీలల కరన్యాముల 10:38 అదేదనగ దేవుడ నజరేయుడడైన యసున పరశుదద్ధతర్మీతోన 

శకర్తతోన అభషేకగ్రంచెనన నదయ. దేవుడాయనక తోడడైయుగ్రండన గనక ఆయన మేల 

చేయుచ, అపవదచేత పడగ్రం
అపసప్తీలల కరన్యాముల 19:11,12 మరయు దేవుడ పౌలచేత విశేషమడైన అదద్భుత ములన 

చేయగ్రంచెన; 12 అతని శరరమునక తగలిన చేతి గుడడ్డిలడైనన నడకటటయనన 



రోగులయొదద్దక తెచచ్చునపప్పడ రోగముల వరని విడచెన, దయన్యాముల కూడ వదలి 

పోయెన.

రోమయులక 8:26 అటవల ఆతర్మీయు మన బలహీనతన చూచ సహాయము 

చేయుచనన్నిడ. ఏలయనగ మనము యుకర్తముగ ఏలాగు పాప్రేరసన చేయవలన మనక 

తెలియద గని, ఉచచ్చురగ్రంప శకన్యాముకని మూలగులతొ
1 కరగ్రంథీయులక 12:9 మరయొకనిక ఆ ఆతర్మీవలననే విశస్వసమున, మరయొకనిక ఆ ఒకక్కు 
ఆతర్మీవలననే సస్వససపరచ వరము లన

1 కరగ్రంథీయులక 12:28 మరయు దేవుడ సగ్రంఘముల మొదట కగ్రందరని అపసప్తీలల గన,

పమర్మీట కగ్రందరని పప్రేవకర్తలగన, పమర్మీట కగ్రందరని బోధకలగన, అటపమర్మీట కగ్రందరని 

అదద్భుత ముల చేయువరని గన, తరవత కగ్రందరని సస్వససపరచ కదృపావరముల 

గలవరనిగన, కగ్రందరని ఉపకరముల చేయువరనిగన, కగ్రందరని పప్రేభుతస్వముల 

చేయువరని గన, కగ్రందరని నన భాషల మాటలాడవరనిగన నియమగ్రంచెన.

ఫిలిపప్పయులక 2:27 నిజముగ అతడ రోగయెడై చవునక సదద్ధమడై యుగ్రండన గని 

దేవుడతనిని కనికరగ్రంచెన; అతనిమాతత్రామే గక నక దదుఃఖముమద దదుఃఖము 

కలగకగ్రండటకడై ననన్నిన కనికరగ్రంచెన.

యకోబ 5:14 మల ఎవడడైనన రోగయెడై యునన్నిడా? అతడ సగ్రంఘప పెదద్దలన 

పలిపగ్రంపవలన; వర పప్రేభువు నమమున అతనిక నూనె రాచ అతనికరక 

పాప్రేరసనచేయవలన.

1 పతర 2:24 మనము పాపముల విషయమడై చనిపోయ, నీతివిషయమడై జీవిగ్రంచనటట, 
ఆయన తనే తన శరరమగ్రంద మన పాపములన మాఘ్రనమద మోస కనెన. ఆయన పగ్రందన
గయములచేత మర సస్వససత నగ్రందతిర.

3 యోహాన 1:2 పప్రేయుడా, నీ ఆతర్మీ వరద్ధలటచనన్ని పప్రేకరము నీవు అనిన్ని విషయములలన 

వరద్ధలటచ సౌఖన్యాముగ ఉగ్రండవలనని పాప్రేరసగ్రంచచనన్నిన.
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