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Misirdən Çıxış 15:26 «Əgər siz Jehovahınız Rəbbin səsinə qulaq asıb Onun 
gözündə doğru olsanız, Onun əmrlərini dinləyib bütün qanunlarına riayət 
etsəniz, Misirlilərə verdiyim xəstəliklərin heç birini sizə verməyəcəyəm. Çünki 
sizə şəfa verən Rəbb Mənəm».

Qadtnunun Təkrarı 7:15 Rəbb üzərinizdən bütün xəstəlikləri götürəcək. Sizi 
Misirdə gördüyünüz dəhşətli xəstəliklərin heç birinə məruz qoymayacaq. Bu 
bəlalara sizə nifrət edənləri düçar edəcək.

Zəbur 107:20 Kəlamını göndərib onlara şəfa verdi, Məzara düşməkdən onları xilas
etdi. 

Zəbur 146:8 Rəbb kor gözləri açır. Rəbb qəddi əyilənləri düzəldir, Rəbb salehləri 
sevir.

Yeşaya 35:5 O vaxt korların gözləri, karların qulaqları açılacaq,
Yeşaya 53:5 Bizim üsyankarlığımıza görə onun bədəni deşildi, Şər əməllərimiz 

naminə əzildi, Bizim əmin-amanlığımız üçün o cəza aldı, Onun yaraları ilə biz 
şəfa tapdıq.

Yeşaya 58:8 Onda nurunuz şəfəq kimi saçacaq, Tezliklə şəfa tapacaqsınız, 
Qarşınızda salehliyiniz gedəcək, Rəbbin izzəti sizə arxa olacaq.

Yeremya 30:17 Rəbb bəyan edir: “Mən səni yenə sağaldacağam, Yaralarına şəfa 
verəcəyəm. Çünki deyirlər ki, Sion rədd edilib, Onu axtaran yoxdur”. 

Yeremya 33:6 Yenə də bu şəhərə sağlamlıq və şəfa verəcəyəm. Əhalisini 
sağaldacağam, onların tam salamatlıq və əmin-amanlıq içində yaşamalarını 
təmin edəcəyəm.

Malaki 4:2 Ancaq adıma hörmət edən sizlər üçün şüalarında şəfa olan salehlik 
günəşi doğacaq. Tövlədən buraxılan danalar kimi oynayacaqsınız.

Matta 4:23,24 İsa bütün Qalileyanı gəzir, onların sinaqoqlarında öyrədir, Səmavi 
Padşahlığın Müjdəsini vəz edir, xalq arasında hər cür xəstəliyə və hər cür 
naxoşluğa şəfa verirdi. 24 Onun haqqındakı xəbər bütün Suriyaya yayıldı. Ona 
görə də İsanın yanına hər cür xəstəlik və iztirab çəkənləri, cinlərə tutulmuşları, 
epileptikləri və iflicləri gətirdilər. O da onlara şəfa verdi.

Matta 8:16,17 Axşam olduqda isə cinə tutulmuş bir çox adamı İsanın yanına 
gətirdilər. O, sözlə ruhları çıxartdı və xəstələrin hamısına şəfa verdi. 17 Bu, 
Yeşaya peyğəmbər vasitəsilə söylənən bu sözlər yerinə yetsin deyə baş verdi: 
«Bizim xəstəliklərimizi O çəkdi, Naxoşluqlarımızı Öz üzərinə götürdü». 

Matta 9:35 İsa bütün şəhər və kəndləri gəzib-dolaşaraq onların sinaqoqlarında 
təlim öyrədir, Səmavi Padşahlığın Müjdəsini vəz edir, hər cür xəstəliyə və hər 
cür naxoşluğa şəfa verirdi.

Matta 10:1 İsa On İki şagirdini yanına çağırıb onlara natəmiz ruhlar üzərində 
səlahiyyət verdi ki, bunları qovsunlar, hər cür xəstəliyə və hər cür naxoşluğa 
şəfa versinlər. (Mark 3:14,15)



Matta 10:8 Xəstələrə şəfa verin, ölüləri dirildin, cüzamlıları pak edin, cinləri çıxarın.
Müftə aldınız, müftə verin.

Matta 11:5 korlar görür, axsaqlar yeriyir, cüzamlılar pak olur, karlar eşidir, ölülər 
dirilir və yoxsullara Müjdə yayılır.

Matta 12:15  İsa bunu bilib oradan uzaqlaşdı. Böyük bir izdiham Onun ardınca 
getdi və İsa onların hamısına şəfa verdi.

Matta 15:30 Onun yanına böyük bir izdiham gəldi və özləri ilə birlikdə topallar, 
korlar, şikəstlər, lallar və daha başqa bir çoxunu gətirdilər. Onları İsanın 
ayaqları yanına qoydular və İsa onlara şəfa verdi.

Matta 17:20 İsa da onlara dedi: «İmanınız az olduğu üçün. Çünki sizə doğrusunu 
deyirəm: bir xardal toxumu qədər imanınız olarsa və siz bu dağa “b.uradan 
oraya köç” desəniz, o köçər və sizin üçün mümkün olmayan heç bir şey 
olmaz».

Mark 1:34 İsa müxtəlif xəstəliyə tutulan çox adama şəfa verdi və bir çox cinləri 
qovdu. Amma cinlərə danışmağa izin vermədi, çünki onlar İsanın Kim olduğunu
bilirdilər.

Mark 3:10 Çünki O, çox adama şəfa vermişdi. Buna görə bütün xəstələr Ona 
toxunmaq üçün can atırdılar.

Mark 6:5,6 Orada O heç bir möcüzə yarada bilmədi, yalnız bir neçə xəstənin 
üzərinə əl qoyub şəfa verdi. 6 İsa onların imansızlığına heyrət edirdi. Sonra 
ətraf kəndlərdə təlim öyrədərək oraları gəzib-dolaşdı.

Mark 6:13 Çoxlu cin çıxartdılar, .yağla məsh edərək çox xəstəyə şəfa verdilər
Mark 6:55,56 və qaçıb ətraf yerləri gəzib-dolaşdılar. İsanın harada olduğunu 

eşidəndə xəstələri yataqlar üstündə oraya gətirməyə başladılar. 56 İsanın 
getdiyi hər yerdə – kəndlərdə, şəhərlərdə, obalarda xəstələri gətirib meydanlara
qoyurdular. Xəstələr heç olmasa İsanın paltarının ətəyinə toxunmaq üçün 
yalvarırdılar. Ona toxunanların hamısı sağalırdı.

Mark 8:23-25 İsa korun əlindən tutub kənddən kənara apardı. Sonra onun 
gözlərinə tüpürüb əllərini onun üzərinə qoydu və soruşdu: «Bir şey 
görürsənmi?» 24 Kor yuxarı baxıb dedi: «Adamlar görürəm, ağaclara oxşayır, 
amma yeriyirlər». 25 Onda İsa əllərini yenidən bu adamın gözlərinin üstünə 
qoydu. Kor adam gözlərini açıb baxdı. O şəfa tapdı və hər şeyi aydın görməyə 
başladı.

Mark 9:29 İsa onlara cavab verdi: «Bu cür ruhlar yalnız dua ilə çıxa bilər».
Mark 16:17,18 İman edənləri isə bu əlamətlər müşayiət edəcək: Mənim adımla 

cinləri qovacaqlar, yeni dillərdə danışacaqlar, 18 ilanları əlləri ilə götürəcəklər, 
öldürücü zəhər içsələr belə, onlara təsir etməyəcək, əllərini xəstələrin üzərinə 
qoyacaq və onlar şəfa tapacaq».

Luka 4:18 «Rəbbin Ruhu üzərimdədir, Çünki fəqirlərə Müjdəni bildirmək üçün O 
Məni məsh etdi. Əsirlərə azadlıq, Korlara gözlərinin açılmasını elan etmək 
üçün, Məzlumları sərbəstliyə buraxmaq üçün,

Luka 4:40 Gün batanda hamı müxtəlif xəstəliyə tutulanları İsanın yanına gətirdi. O 
hər birinin üzərinə əllərini qoyub onlara şəfa verdi.



Luka 5:15 Amma indi İsa barəsində xəbər daha çox yayılırdı. Çoxlu camaat axışıb
İsanın yanına gəlirdi ki, Ona qulaq assın və xəstəliklərdən şəfa tapsın.

Luka 5:17-25 Bir gün İsa təlim öyrədirdi. Qalileyanın və Yəhudeyanın bütün 
kəndlərindən və Yerusəlimdən gələn fariseylər və Qanun müəllimləri Onun 
yanında oturmuşdu. Onda şəfa vermək üçün Rəbbin qüdrəti var idi. 18 Bu vaxt 
bir neçə nəfər yataqda yatan bir iflic adamı gətirdi. Onlar bu adamı içəri gətirib 
İsanın önünə qoymağa çalışırdılar. 19 Amma böyük izdihama görə iflici İsanın 
yanına gətirə bilmirdilər. Ona görə də evin damına çıxıb kirəmitləri söküb 
açdıqları yerdən xəstəni yatağı ilə birgə aşağı endirdilər və ortalığa, İsanın 
qarşısına qoydular. 20 İsa onların imanını görüb dedi: «Dostum, günahların 
bağışlandı». 21 İlahiyyatçılar və fariseylər belə düşünməyə başladılar: «Küfr 
danışan bu Adam kimdir ki? Tək Jehovahdan başqa günahları kim bağışlaya 
bilər?» 22 İsa onların nə fikirləşdiyini dərk edib cavab verdi: «Niyə ürəyinizdə 
belə düşünürsünüz? 23 Bax hansı daha asandır? “Günahların bağışlandı” 
deməkmi, yoxsa “Qalx, yeri!” demək? 24 Lakin siz bilin ki, Bəşər Oğlunun yer 
üzündə günahları bağışlamaq səlahiyyəti var» və iflicə dedi: «Sənə deyirəm, 
qalx, yatağını götür, evinə get!» 25 Xəstə dərhal hamının qarşısında ayağa 
qalxdı, yatağını götürdü və Jehovahı izzətləndirərək evinə getdi.

Luka 6:17-19 İsa onlarla birgə aşağı endi və düzəngahda dayandı. Orada çox 
sayda şagirdlərindən ibarət izdiham var idi. Bütün Yəhudeyadan, 
Yerusəlimdən, Sur və Sidon yaxınlığındakı sahil bölgələrindən çoxlu adam 18 
Onu dinləmək və öz xəstəliklərindən sağalmaq üçün gəlmişdi. Natəmiz 
ruhlardan əzab çəkənlər də şəfa tapdılar. 19 Bütün izdiham İsaya toxunmağa 
çalışırdı. Çünki Ondan çıxan qüdrət hamını sağaldırdı.

Luka 7:21,22 Həmin vaxt İsa bir çox xəstəliklərə, azarlara və şər ruhlara tutulmuş 
insanlara şəfa verdi, həm də bir çox korların gözlərini açdı. 22 İsa onlara belə 
cavab verdi: «Gedin, görüb eşitdiklərinizi Yəhyaya bildirin: korlar görür, 
axsaqlar yeriyir, cüzamlılar pak olur, karlar eşidir, ölülər dirilir və yoxsullara 
Müjdə yayılır.

Luka 8:2 Həmçinin şər ruhlardan və xəstəliklərdən şəfa tapmış bəzi qadınlar, 
daxilindən yeddi cin çıxmış Məcdəlli adlanan Məryəm,

Luka 9:2 Onları göndərdi ki, Jehovahın Padşahlığını vəz edib xəstələri 
sağaltsınlar.

Luka 9:11 Amma camaat bu barədə xəbər tutub Onun ardınca düşdü. İsa onları 
xoş qarşıladı, onlara Jehovahın Padşahlığından danışdı və şəfaya möhtac 
olanları sağaltdı.

Luka 13:12 İsa bu qadını görəndə çağırıb dedi: «Ey qadın, sən azarından azad 
oldun».

Luka 13:32 İsa onlara dedi: «Gedin o tülküyə deyin: “Budur, Mən bu gün və sabah
cinləri qovub camaatı sağaldacağam və üçüncü gün işimi bitirəcəyəm”.

Yәhya 5:8,14 İsa ona dedi: «Qalx, döşəyini götür və yeri!» 14 Bir az sonra İsa 
məbəddə həmin adamı tapıb dedi: «Bax sən sağaldın, bir də günah etmə ki, 
başına daha pis iş gəlməsin».



Yәhya 14:12 Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm: Mənə iman edən şəxs Mənim 
etdiyim işləri özü də edəcək, hətta bunlardan da artığını edəcək. Çünki Mən 
Atanın yanına gedirəm

Hәvarilәrin Işlәri 3:6 Peter ona dedi: «Nə qızılım, nə də gümüşüm var ki, sənə 
verim. Nəyim varsa, sənə onu verirəm. Nazaretli İsa Məsihin adı ilə qalx, gəz».

Hәvarilәrin Işlәri 5:15,16 Buna görə də Peter yoldan keçəndə heç olmasa kölgəsi 
xəstələrin üstünə düşsün deyə xalq öz xəstələrini döşək və çarpayı ilə birlikdə 
çıxarıb küçələrə qoyardı. 16 Yerusəlimin ətraf şəhərlərində yaşayanlar da axın-
axın gələr, öz xəstələrini və natəmiz ruhdan əzab çəkənləri gətirərdi. Onların 
hamısı şəfa tapardı.

Hәvarilәrin Işlәri 10:38 Jehovah Nazaretli İsanı Müqəddəs Ruhla və qüdrətlə 
məsh etdi. İsa xeyirxahlıq edərək hər yanı gəzib iblisin təzyiqinə məruz 
qalanların hamısını sağaltdı. Çünki Jehovah Ona yar idi.

Hәvarilәrin Işlәri 19:11,12 Jehovah Paul vasitəsilə fövqəladə möcüzələr yaradırdı. 
12 Belə ki Paulun bədəninə toxunan dəsmallar və belinə bağladığı önlüklər 
belə, götürülüb xəstələrin üstünə qoyulanda insanların xəstəlikləri yox olur, şər 
ruhlar çıxırdı.

Romalilara 8:26 Beləcə Ruh da bizə zəif olarkən kömək edir. Biz nə üçün və necə 
dua etmək lazım olduğunu bilmirik, lakin Ruh Özü dillə deyilməyən ahlarla 
vəsatətçilik edir.

1 Birinci Korinflilәrә 12:9 Digərinə isə eyni Ruh imanı, o birisinə həmin Ruh şəfa 
ənamlarını verir.

1 Birinci Korinflilәrә 12:28 Jehovah imanlılar cəmiyyətində birinci yerdə həvarilər, 
ikinci yerdə peyğəmbərlər, üçüncü yerdə də müəllimlər təyin etdi. Sonra 
bəzilərinə möcüzə yaratmağı, habelə şəfa ənamlarını, yardımçılığı, idarəçiliyi, 
müxtəlif dillərdə danışmağı verdi.

Filipililәrә 2:27 O, həqiqətən, elə xəstələnmişdi ki, az qala ölsün. Lakin Jehovahın 
ona, yalnız ona deyil, kədərimin üstünə kədər gəlməsin deyə həm də mənə 
rəhmi gəldi.

Yaqub 5:14 Aranızda xəstə olan varmı? Qoy imanlılar cəmiyyətinin ağsaqqallarını 
çağırtdırsın. Onlar da Rəbbin adına onu yağla məsh edərək dua etsinlər.

1 Birinci Peter 2:24 O, bədəni çarmıxa çəkilərək bizim günahlarımızı Öz üzərinə 
götürdü ki, biz günaha münasibətdə ölüb salehlik üçün yaşayaq. Onun yaraları 
ilə siz şəfa tapdınız.

3 Üçüncü Yәhya 1:2 Ey sevimli, dua edirəm ki, canın uğurlu olduğu kimi özün də 
hər cəhətdən uğurlu və sağlam olasan.
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