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Cikis 15:26 Ben, Tanrınız RAB'bin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı 
yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız, Mısırlılar'a 
verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim dedi, Çünkü size şifa 
veren RAB benim.

Yasa Tekrari 7:15 RAB her türlü hastalığı sizden uzaklaştıracak. Mısır'da 
gördüğünüz korkunç hastalıklardan hiçbirini size vermeyecek. Bütün bu 
hastalıkları sizden nefret edenlere verecek.

Mezmurlar 107:20 Sözünü gönderip iyileştirdi onları Kurtardı ölüm çukurundan.
Mezmurlar 146:8 Körlerin gözünü açar, İki büklüm olanları doğrultur, Doğruları 

sever.
Yesaya 35:5 O zaman körlerin gözleri, Sağırların kulakları açılacak;
Yesaya 53:5 Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim 

suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona 
verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

Yesaya 58:8 Işığınız tan gibi ağaracak, Çabucak şifa bulacaksınız. 
Doğruluğunuz önünüzden gidecek, RAB'bin yüceliği artçınız olacak.

Yeremya 30:17 Ama ben seni sağlığına kavuşturacak, Yaralarını iyileştire-
ceğim' diyor RAB, 'Çünkü Siyon itilmiş, Onu arayan soran yok diyorlar.'

Yeremya 33:6 'Yine de bu kenti iyileştirip sağlığa kavuşturacağım. Halkına 
şifa verecek, bol esenlik, güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacağım.

Malaki 4:2 Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğrul-
uk güneşi doğacak.Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağılar gibi sıçrayacaksınız.

Matta 4:23,24 İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda
öğretiyor, göksel egemenliğin Müjdesi'ni duyuruyor, halk arasında rastlanan
her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. 24 Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. 
Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, 
saralıları, felçlileri O'na getirdiler; hepsini iyileştirdi.

Matta 8:16,17 Akşam olunca birçok cinliyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki 
kötü ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. 17 Bu, 
Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu: 
Zayıflıklarımızı O kaldırdı, Hastalıklarımızı O üstlendi.

Matta 9:35 İsa bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel 
egemenliğin Müjdesi'ni duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.

Matta 10:1,8 İsa on iki öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde 
yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti 
iyileştireceklerdi. (Markos 3:14,15) 8 Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, 
cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.

Matta 11:5 Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz 
kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor.



Matta 12:15 İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa 
hepsini iyileştirdi.

Matta 15:30 Yanına büyük bir kalabalık geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, 
çolak, dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Hastaları O'nun ayaklarının 
dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi.

Matta 17:20 İsa, İmanınız kıt olduğu için karşılığını verdi. Size doğrusunu 
söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, 'Buradan şuraya 
göç' derseniz, göçer; sizin için imkânsız bir şey olmayacaktır.

Markos 1:34 İsa, çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok
cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin 
kim olduğunu biliyorlardı.

Markos 3:10 Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan, çeşitli hastalıklara 
yakalananlar O'na dokunmak için üzerine üşüşüyordu.

Markos 6:5,6,13 Orada birkaç hastayı, üzerlerine ellerini koyarak 
iyileştirmekten başka hiçbir mucize yapamadı. 6 Halkın imansızlığına 
şaşıyordu. İsa çevredeki köyleri dolaşıp öğretiyordu. 13 Birçok cin 
kovdular; birçok hastayı, üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.

Markos 6:55,56 Bazıları koşarak bütün yöreyi dolaştı. İsa'nın bulunduğu yeri 
öğrenenler, hastaları şilteleriyle oraya götürmeye başladılar. 56 Köy olsun, 
kent ya da çiftlik olsun, İsa'nın gittiği her yerde, hastaları meydanlara 
yatırıyor, sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için 
yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti.

Markos 8:23-25 İsa körün elinden tutarak onu köyün dışına çıkardı. Gözlerine 
tükürüp ellerini üzerine koydu ve, Bir şey görüyor musun? diye sordu. 24 
Adam başını kaldırıp, İnsanlar görüyorum dedi, Ağaçlara benziyorlar, ama 
yürüyorlar.25Sonra İsa ellerini yeniden adamın gözleri üzerine koydu. Adam
gözlerini açtı, baktı; iyileşmiş ve her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı.

Markos 9:29 İsa onlara, Bu tür ruhlar ancak duayla kovulabilir yanıtını verdi.
Markos 16:17/18 İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: Benim 

adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle 
tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, zarar görmeyecekler. Ellerini 
hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek.

Luka 4:8 İsa ona şu karşılığı verdi: 'Tanrın Rab'be tapacak, yalnız O'na kulluk 
edeceksin' diye yazılmıştır.

Luka 4:40 Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını 
İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi.

Luka 5:15 Ne var ki, İsa'yla ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk 
toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın 
akın geliyordu.

Luka 5:17-25 Bir gün İsa öğretiyordu. Celile'nin ve Yahudiye'nin bütün 
köylerinden ve Yeruşalim'den gelen Ferisiler'le Kutsal Yasa öğretmenleri 
O'nun çevresinde oturuyorlardı. İsa, Rab'bin gücü sayesinde hastaları 



iyileştiriyordu. 18 O sırada birkaç kişi, yatak üzerinde taşıdıkları felçli bir 
adamı evden içeri sokup İsa'nın önüne koymaya çalışıyordu. 19 
Kalabalıktan ötürü onu içeri sokacak yol bulamayınca dama çıktılar, 
kiremitleri kaldırıp adamı yatakla birlikte orta yere, İsa'nın önüne indirdiler.
20 İsa onların imanını görünce, Dostum, günahların bağışlandı dedi. 21 Din 
bilginleriyle Ferisiler, Tanrı'ya küfreden bu adam kim? Tanrı'dan başka kim 
günahları bağışlayabilir? diye düşünmeye başladılar. 22 Akıllarından 
geçenleri bilen İsa onlara şöyle seslendi: Aklınızdan neden böyle şeyler 
geçiriyorsunuz? 23 Hangisi daha kolay, 'Günahların bağışlandı' demek mi, 
yoksa 'Kalk, yürü' demek mi? 24 Ne var ki, İnsanoğlu'nun yeryüzünde 
günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye... Sonra felçli 
adama, Sana söylüyorum, kalk, yatağını toplayıp evine git! dedi. 25 Adam 
onların gözü önünde hemen ayağa kalktı, üzerinde yattığı yatağı topladı ve 
Tanrı'yı yücelterek evine gitti.

Luka 6:17-19 İsa bunlarla birlikte aşağı inip düzlük bir yerde durdu. 
Öğrencilerinden büyük bir kalabalık ve bütün Yahudiye'den, Yeruşalim'den, 
Sur'la Sayda yakınlarındaki kıyı bölgesinden gelen büyük bir halk topluluğu 
da oradaydı. 18 İsa'yı dinlemek ve hastalıklarına şifa bulmak için 
gelmişlerdi. Kötü ruhlar yüzünden sıkıntı çekenler de iyileştiriliyordu. 19 
Kalabalıkta herkes İsa'ya dokunmak için çabalıyordu. Çünkü O'nun içinden 
akan bir güç herkese şifa veriyordu.

Luka 7:21,22 Tam o sırada İsa çeşitli hastalıklara illetlere ve kötü ruhlara tut-
ulmuş birçok kişiyi iyileştirdi, birçok körün gözünü açtı. 22 Sonra Yahya'nın 
öğrencilerine şöyle karşılık verdi: Gidin, görüp işittiklerinizi Yahya'ya 
bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz 
kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor.

Luka 8:2 Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulan bazı kadınlar, içinden yedi 
cin çıkmış olan Mecdelli denilen Meryem, Hirodes'in kâhyası Kuza'nın karısı
Yohanna, Suzanna ve daha birçokları İsa'yla birlikte dolaşıyordu. Bunlar, 
kendi olanaklarıyla İsa'ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı.

Luka 9:2,11 Sonra onları Tanrı'nın Egemenliği'ni duyurmaya ve hastalara şifa 
vermeye gönderdi. 11 Bunu öğrenen halk O'nun ardından gitti. İsa onları 
ilgiyle karşıladı, kendilerine Tanrı'nın Egemenliği'nden söz etti ve şifaya 
ihtiyacı olanları iyileştirdi.

Luka 13:12,32 İsa onu görünce yanına çağırdı. Kadın dedi, Hastalığından 
kurtuldun. 32 İsa onlara şöyle dedi: Gidin, o tilkiye söyleyin, 'Bugün ve yarın
cinleri kovup hastaları iyileştireceğim ve üçüncü gün hedefime 
ulaşacağım.'

Yuhanna 5:8,14 İsa ona, Kalk, şilteni topla ve yürü dedi. 14 İsa daha sonra 
adamı tapınakta buldu. Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha 
kötü bir şey gelmesin dedi.

Yuhanna 14:12 Size doğrusunu söyleyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman 



eden de yapacak; hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben Baba'ya 
gidiyorum.

Elci Isleri 3:6 Petrus, Bende altın ve gümüş yok, ama bende olanı sana 
veriyorum dedi. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla, yürü!

Elci Isleri 5:15,16 Bütün bunların sonucu, yoldan geçen Petrus'un hiç değilse 
gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk, hasta olanları caddelere 
çıkartıp şilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu. 16 Yeruşalim'in 
çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü 
ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi.

Elci Isleri 10:38(37) Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak 
bütün Yahudiye'de  meydana gelen olayları, Tanrı'nın, Nasıralı İsa'yı nasıl 
Kutsal Ruh'la  ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak 
iyilik  yapıyor, İblis'in baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu.  
Çünkü Tanrı O'nunla birlikteydi.

Elci Isleri 19:11,12 Tanrı, Pavlus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. 
12 Şöyle ki, Pavlus'un bedenine değen peşkir ve peştamallar hasta olanlara
götürüldüğünde, hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu.

Romalilar 8:26 Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için 
dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamaz 
iniltilerle bizim için aracılık eder.

1 Korintliler 12:9(8),28 Ruh aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, 
ötekine aynı Ruh'tan  bilgi iletme yeteneği, birine aynı Ruh aracılığıyla 
iman, ötekine aynı Ruh aracılığıyla hastaları iyileştirme armağanları, birine 
mucize yapma  olanakları, birine peygamberlikte bulunma, birine ruhları 
ayırt etme,  birine çeşitli dillerle konuşma, bir başkasına da bu dilleri 
çevirme  armağanı veriliyor. 28 Tanrı kilisede ilkin elçileri, ikinci olarak 
peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, sonra mucize yapanları, 
hastaları iyileştirme armağanlarına sahip olanları, başkalarına yardım 
edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerle konuşanları atadı.

Filipililer 2:27 Gerçekten de ölecek kadar hastaydı. Ama Tanrı ona acıdı; 
yalnız ona değil, acı üstüne acı duymayayım diye bana da acıdı.

Yakup 5:14 İçinizden biri hasta mı, kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın; Rab'bin 
adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler.

1 Petrus 2:24 Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, 
günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa 
buldunuz.

3 Johanna 1:2 Sevgili kardeşim, canın gönenç içinde olduğu gibi, her 
bakımdan sağlıklı ve gönenç içinde olman için dua ediyorum.
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