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Исход 15:26 — Мен сендердің Құдайларың Жаратқан Иемін. Егер Менің 
айтқандарыма құлақ асып, Маған ұнамды әділ іс істесеңдер, әрі 
өсиеттеріме ден қойып, барлық ережелерімді орындасаңдар, онда Мен 
мысырлықтарға жіберген індет-аурулардың бірде-біреуін сендерге 
жұқтырмаймын. Себебі Мен сендерді сауықтырушы Жаратқан Иемін.

Второзаконие 7:15 Жаратқан Ие сендерден ауру-сырқау атаулыны 
алшақтатып, Мысырдың өздеріңе таныс жаман індеттерінің ешқайсысын 
сендерге жуытпайды. Керісінше, солардың барлығын өздеріңді жек 
көретіндерге жұқтырады.

Жыры 107:20(106:20) Ол сөзін арнап, оларды сауықтырды, Жандарын 
ажалдан аман алып қалды.

Жыры 146:8(145:8) Иеміз зағиптардың көзін ашады. Жаратқан бүкірлерді түзу
етеді, Иеміз әділдерді жақсы көреді.

Ишая 35:5 Сонда соқырдың көзі ашылып, көре алады, саңыраудың құлағы 
ашылып, ести алады.

Ишая 53:5 Алайда Құдайдың Қызметшісі біздің күнәларымыз үшін түйреліп, 
біздің әділетсіз істеріміз үшін құртылды. Оның тартқан жазасы бізге 
амандық пен тыныштық әкелді. Оның жараларының арқасында біз (рухани
дертімізден) сауықтық.

Ишая 58:8 Сонда саған кенеттен таңғы шұғыладай нұр төгіліп, тез сауығатын 
боласың. Әділдігің алдыңнан бастап, Жаратқан Иенің салтанатты 
ұлылығы сені артыңнан қорғап жүретін болады.

Еремия 30:17 Сен «аластатылған, еш қамқоршысы жоқ Сион» деп 
аталғандықтан, Мен сені қайтадан сауықтырып, жарақаттарыңды 
жазамын.

Еремия 33:6 Бірақ кейін осы қаланы қалпына келтіремін. Мен рухани 
дертінен халқымды сауықтырып, амандық пен тыныштыққа, адалдық пен 
шыншылдыққа кенелтемін.

Малахи 4:2 Бірақ Менің есімімді терең қастерлейтін сендерге ақталу 
сыйлайтын күн шығады, оның сәулесінің аясында жандарың сауығады. 
Сонда сендер қорадан шығып, секіріп ойнайтын торпақтардай азат 
жүресіңдер.

Матай 4:23,24 Бұдан кейін Иса бүкіл Ғалилея аймағын аралап жүріп, 
мәжілісханаларында тәлім берді. Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды 
уағыздап, адамдарды барлық ауру-сырқауларынан сауықтырды. 24 Иса 
туралы хабар бүкіл Сирия өлкесіне де тарап, жұрт Оған түрлі дерттері бар 
қиналып науқастанғандардың бәрін де, жын соққандарды, ұстамалы-
қояншықтар мен сал болғандарды алып келіп жатты, ал Иса оларды 



сауықтырды.
Матай 8:16,17 Күн батқанда жұрт жын соққан талайларды Исаға алып келді. 

Ол айтқан бұйрығымен жындарды қуып шығып, барлық науқастарды 
сауықтырып жіберді. 17 Осылай Ишая пайғамбардың: Ол «біздің 
қасіретімізді Өзіне алды, біздің ауруларымызды өз мойнымен көтерді» деп
алдын ала айтқаны жүзеге асты.

Матай 9:35 Бұдан кейін Иса барлық қалалар мен ауылдарды аралап, 
мәжілісханаларында халыққа тәлім берді; Патшалық туралы Ізгі хабарды 
уағыздап, адамдарды ауру-сырқау атаулыдан сауықтырды.

Матай 10:1 Иса он екі шәкіртін тағы да қасына шақырып алып, оларға 
жындарды қуып шығаратын әрі барлық ауру-сырқауды сауықтыратын 
билік берді. (Марқа 3:14,15)

Матай 10:8 Ауруларды сауықтырып, өлгендерді қайта тірілтіңдер, 
алапестерді құлантаза айықтырып, жындарды қуып шығарыңдар. Тегін 
алдыңдар, тегін беріңдер де!

Матай 11:5 соқырлар көріп, сал болғандар жүріп, алапестер құлантаза 
сауығып, саңыраулар естіп, өлгендер қайта тіріліп, жарлыларға Ізгі хабар 
жарияланып жатыр.

Матай 12:15 Оның артынан көп халық еріп жүрді. Иса солардың бәрін 
ауруларынан сауықтырды.

Матай 15:30 Исаның қасына қарақұрым халық жиналды. Олар сал 
болғандар, соқырлар, мылқаулар, мүгедектер және басқа да көптеген 
ауру-сырқауларды алып келіп, Оның алдына жайғастырды. Иса оларды 
сауықтырып жіберді.

Матай 17:20 Иса оларға былай деді: — Сенімдеріңнің жеткіліксіздігінен. 
Сендерге шындығын айтайын: тіпті тарының түйіріндей ғана сенімдерің 
болса, мына тауға: «Бұл жерден ана жаққа көш!» десеңдер, ол көшер еді. 
Қолдарыңнан келмейтін ештеңе де болмас еді.

Марқа 1:34 Иса алуан түрлі аурулармен азап шеккен талай науқастарды 
сауықтырып, көптеген жындарды қуып шығарды. Өзінің Мәсіх екенін 
жындар білгендіктен, Иса оларды сөйлетпей тастады.

Марқа 3:10 Себебі Ол көп кісілерді сауықтырып жібергендіктен, әр түрлі 
дертке ұшырап қиналғандар Оған қолдарын тигізуге тырысып, жақындай 
түсті.

Марқа 6:5,6 Содан да Иса сол жерде бірқатар науқас адамдарға қолын тигізіп
сауықтырғаны болмаса, басқа кереметтер жасай алмады, 6 әрі жұрттың 
сенбеушілігіне таңғалды. Бұдан кейін Иса сол өңірдегі ауылдарды аралап, 
халыққа тәлім берді.

Марқа 6:13 Олар адамдардан қыруар жындарды қуып шығарып, көптеген 
науқастарға май жағу рәсімін жасап сауықтырды.

Марқа 6:55,56 Олар бүкіл төңіректі тездете аралап шығып, ондағы ауру-
сырқауларды жатқан төсеніштерімен көтеріп алып келе бастады. Олар 



Исаның қай жерде жүргенін естіп білгенде, науқас адамдарын сонда 
апарды. 56 Иса қай жерге бармасын — қай ауылға, қай қалаға не елді 
мекенге кірсе де, жұрт ауру-науқастарды сонда әкеліп, базар алаңдарына 
орналастырды. Науқастар Исадан тек Оның шапанының шетіне қол 
тигізуге рұқсат етуін сұрады. Оған қол тигізгендердің бәрі де сауығып кетіп 
жатты!

Марқа 8:23-25 Иса осы зағипты қолынан ұстап, ауылдан жетелеп шықты. 
Оның көзіне бір түкіріп, үстіне қолын қойып: — Бірдеңе көресің бе? — деп 
сұрады. 24 Әлгі кісі көз тігіп: — Адамдарды көріп тұрмын! Олар жүріп бара 
жатқан ағаш діңдеріне ұқсайды, — деді. 25 Иса зағиптың көздеріне 
қайтадан қолын тигізіп, қарауға бұйырды. Сонда оның көзі ашылып, бәрін 
де анық көрді.

Марқа 9:29 — Мұндай жындарды тек Құдайға сиынып мінажат ету (және 
ораза ұстау) арқылы ғана қуып шығаруға болады.

Марқа 16:17,18 Сенушілер Құдайдың құдіретін көрсететін мынадай 
кереметтерді істемек: олар Менің атыммен жындарды қуып шығарып, 
жаңа тілдерде сөйлейді. 18 Егерде қолдарымен улы жылан ұстап не у ішіп
қойса, содан ешқандай зақым көрмейді. Ауру адамдардың үстіне 
қолдарын қойса, олар сауығып кетеді».

Лұқа 4:18 «Маған Жаратқан Ие Өзінің Рухын қондырды. Ол мені жарлыларға 
ізгі хабар жеткізуге тағайындады, сондай-ақ тұтқындарға босатылып, 
соқырларға көре алатындарын жар салуға жіберді. Жаратқан Ие мені 
езілгендерді қанаудан азат етуге

Лұқа 4:40 Күн бата бүкіл жұрт әр түрлі науқастармен ауырған адамдарын 
Исаға алып келді. Ол солардың әрқайсысының үстіне қолын қойып, 
сауықтырып жіберді.

Лұқа 5:15 Алайда Иса туралы хабар бұрынғыдан да бетер тарап кетті. 
Көптеген халық Оны тыңдап, ауруларынан жазылу үшін ағылып келіп 
жатты.

Лұқа 5:17-25 Бір күні Иса жамағатқа тәлім беріп отырғанда, Ғалилея мен 
Яһудея аймақтарының барлық ауылдарынан әрі Иерусалим қаласынан 
келген парызшылдар және Таурат заңын үйретуші ғұламалар да Оның 
қасында отырды. Иса Жаратқан Иенің ауруларды сауықтыратын 
құдіретіне кенелген еді. 18 Сол кезде бірнеше кісі сал болып ауырған бір 
адамды төсенішімен көтеріп алып келді. Олар оны Исаның алдына апару 
үшін үйге кіргізбек болды, 19 бірақ халықтың көптігінен ішке кіруге жол 
таба алмады. Сондықтан олар үйдің сыртқы сатысымен үстіне шығып, 
жалпақ төбесінің жұқа қыштарын ашты. Сол жерден ауруды жатқан 
төсенішімен ортаға, Исаның алдына түсірді. 20 Олардың сенімін көрген 
Иса сал адамға: — Пендем, сенің күнәларың кешірілді, — деді. 21 
Сондағы дін мұғалімдері мен парызшылдар: — Құдайды қорлайтын Бұл 
кім Өзі? Күнәларды жалғыз Құдайдан басқа кім кешіре алады? — деп 



ойланып қалды. 22 Олардың бұл ойларын ұға қойған Иса: — Іштей неге 
солай ойлап тұрсыздар? 23 Қайсысын айту оңайырақ: «Сенің күнәларың 
кешірілді!» деу ме, әлде: «Орныңнан тұрып, жүре бер!» деу ме? 24 Ал 
көктен келген Менің жер бетінде күнәларды кешіруге билігімнің бар 
екендігін білулеріңіз үшін,.. — деп, сал адамға қарап: — Саған айтамын: 
орныңнан тұр да, төсенішіңді жинап алып, үйіңе бар! — деп тапсырды. 25 
Ауру адам олардың көзінше дереу тұрды да, жатқан төсенішін жинап 
алып, Құдайды мадақтап үйіне кетті!

Лұқа 6:17-19 Мұнан кейін Иса елшілерімен бірге тау басынан төмен түсіп, 
беткейдегі бір жазыққа келді. Оның қасына көптеген шәкірттері және бүкіл 
Яһудея аймағынан, Иерусалим қаласынан әрі Жерорта теңізі 
жағалауындағы Тир мен Сидон аймақтарынан келген көп халық жиналды. 
18 Олар Исаны тыңдауға және ауру-сырқауларынан сауығуға келгендер 
болатын. Жын қинаған адамдар да келіп, жындарынан арылып кетіп 
жатты. 19 Бүкіл халық Исаға қолын тигізуге ұмтылды, себебі Одан құдірет 
шығып, бәрін де сауықтырып жатты.

Лұқа 7:21 Сол сәтте Иса көптеген адамдарды ауру-сырқауларынан 
сауықтырып, қинаған жындарынан арылтып, көп соқырларға рақым 
көрсетіп көздерін ашып жатты. 22 Сонда Иса жіберілген кісілерге: — 
Сендер көріп-естігендеріңді Жақияға барып, айтып беріңдер: соқырлар 
көріп, сал болғандар жүріп, алапестер құлантаза сауығып, саңыраулар 
естіп, өлгендер қайта тіріліп, жарлыларға Ізгі хабар жарияланып жатыр.

Лұқа 8:2 және көптеген әйелдер еріп жүрді. Әйелдердің бірнешеуін Иса 
қинаған жындарынан арылтып, ауруларынан сауықтырған болатын. Олар 
— жеті жынынан арылған мағдалалық Мәриям,

Лұқа 9:2 Оларды Құдайдың Патшалығын уағыздап, науқастарды сауықтыруға
да жіберді.

Лұқа 9:11 Ал халық мұны біліп алып, Оның соңынан ілесті. Иса оларды жылы
қабылдап, Құдайдың Патшалығы туралы уағыз айтты және айығуға 
мұқтаждарды ауруларынан сауықтырды.

Лұқа 13:12 Иса әйелді көріп, қасына шақырды да: — Замандас, енді 
ауруыңыздан құтыласыз, — деп,

Лұқа 13:32 Иса оларға былай жауап берді: — Барып, ол «түлкіге» мынаны 
айтыңдар: «Мен бүгін және ертең жындарды қуып шығып, ауруларды 
сауықтырамын, ал үшінші күні ісімді аяқтаймын».

Жохан 5:8,14 — Орныңнан тұрып, төсенішіңді жинап ал да, жүре бер, — деді.
14 Кейін Иса әлгі кісіні ғибадатханада жолықтырып: «Енді сен ауруыңнан 
сауықтың. Бұрынғыдан да жаман болғың келмесе, бұдан былай күнә 
жасаушы болма!» — деді.

Жохан 14:12 Сендерге өте маңызды шындықты айтайын: Мен жасаған 
кереметтер сияқтыларды Маған сенуші де істейді, тіпті одан да зорларын 
істейді, себебі Мен Әкеме барамын.



Елшілердің Iстері 3:6 Бірақ Петір: «Менде күміс пен алтын жоқ. Дегенмен 
саған барымды беремін: назареттік Исаның атынан айтамын: орныңнан 
тұрып, жүріп кет!» — деді де,

Елшілердің Iстері 5:15,16 Жандарынан өткенде Петірдің, тым болмаса, 
көлеңкесі түссін деп жұрт ауру адамдарды көшеге шығарып, төсеніштер 
мен зембілдерге жатқызып қойды. 16 Иерусалимнің маңайындағы 
қалалардан да халық ағылып, науқастары мен жын қинаған кісілерін алып 
келді. Солардың бәрі сауығып кетті.

Елшілердің Iстері 10:38 Құдай Өзінің Киелі Рухы мен құдіретін назареттік 
Исаға дарытты. Ол игі істер жасап, шайтанның құрсауындағы адамдарды 
азат етіп сауықтырып, ел аралап жүрді, өйткені Құдай Оған жар болды.

Елшілердің Iстері 19:11,12 Құдай Пауыл арқылы айрықша құдіретті 
кереметтер де жасады: 12 адамдар тіпті Пауылдың жұмысқа киген 
алжапқышын немесе беторамалын алып, науқастардың үстіне жапқанда, 
олар ауруларынан айығып, бойларын буған жындарынан құтылды.

Римдіктерге 8:26 Сонымен қатар әлсіреген бізді Киелі Рух та қолдайды. Тәңір
Иеден не тілейтінімізді дұрыстап білмесек те, Киелі Рухтың Өзі біз үшін 
өтініш етіп, сөзбен айта алмас ыңқыл, күрсінісімізді Оған жеткізеді.

1 Қорынттықтарга 12:9 Киелі Рух кейбіреуге ерекше сенім дарытса, сол Рух 
тағы біреуге сауықтыру дарынын береді.

1 Қорынттықтарга 12:28 Құдай қауымда кейбіреулерді, біріншіден, елшілер, 
екіншіден, Өзінің хабарын жеткізушілер, үшіншіден, тәлім берушілер етіп 
қойды; Ол, сондай-ақ, кейбіреулерге кереметтер жасайтын құдірет, әрі 
ауруларды сауықтыратын, көмек көрсететін, ұйымдастырып басқаратын 
және түрлі бөтен тілдерде сөйлейтін дарындар да сыйлады.

Філіпіліктерге 2:27 Шынында да ол қатты ауырып, хал үстінде жатты. Бірақ 
Құдай оған рақымшылық жасады, оған ғана емес, қасіретке қасірет қоспау 
үшін маған да рақым көрсетті.

Жақыптың 5:14 Қайсыбіреуің ауырып қалса, қауым жетекшілерін шақыртсын. 
Олар соның маңдайына Жаратқан Иенің атынан май жағып, оның үстіне 
қолдарын жайып сиынсын.

1 Петірдің 2:24 Біз күнәнің құлдығынан босатылып, әділ өмір сүре алуымыз 
үшін Мәсіх айқыш ағашта күнәларымыздың айыбын өз денесінде көтеріп 
тұрды. Осылай Оның жаралары арқылы (рухани дертімізден) сауықтық.

3 Жоханның 1:2 Сүйікті бауырым! Сенің рухани өміріңнің сау болғанындай, 
саған барлық жағынан да Құдайдан игілік пен денсаулық тілеймін.
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