
Kyrgyz - Healing Scriptures

Египеттен Чыгуу - Мисирден Чыгуу 15:26 Теңир аларга мындай деди: 
Эгерде Кудай-Теңириңди уксаң, Анын алдында Ага жаккан иштерди 
жасасаң, Анын осуяттары менен мыйзамдарын аткарсаң, анда Мен 
Мисирдин башына салган илдеттердин бирин да сага жолотпойм, 
анткени Мен сени айыктыруучу Те ңирмин.

Мыйзамды Кайталоо 7:15 Сени ар кандай оорудан алыс кылат жана 
Мисирдеги сен билген оор дарттардын эч бирин жолотпойт, бирок 
аларды сени жек көргөндөрдүн баарына жиберет.

Забур (107:20) 106:20 Ал Өз Сөзүн жиберип, аларды айыктырды, аларды 
өздөрүнүн көрүнөн куткарды.

Забур (146:8) 105:8 Теңир сокурлардын көзүн ачат, кулагандарды тургузат; 
Теңир адил адамдарды сүйөт.

Иcаия - Ышайа 35:5 Ошондо сокурлардын көздөрү ачылат, дүлөйлөрдүн 
кулактары ачылат.

Иcаия - Ышайа 53:5 Бирок Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн жарадар болду, 
биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн кыйналды. Бизге тынчтык болуш 
үчүн, Ал жазага тартылды, Анын жарааты менен биз айыктык.

Иcаия - Ышайа 58:8 Ошондо сенин жарыгың таң сымал ачылат, айыгууң 
тез арада келет, акыйкатың алдыңда жүрөт, Теңирдин даңкы сени 
коштоп жүрөт.

Жеремия 30:17 Сени болсо сакайтам, жараатыңдан айыктырам, – дейт 
Теңир. – Эч ким сурабаган Сион ушул, – дешип, сени четке кагылган деп
аташкан.

Жеремия 33:6  Мен аны дарылап айыктырам, куткарам, сакайтам, аларга 
мол тынчтыкты жана чындыкты ачып берем.

Малахия 4:2 Силер үчүн болсо, Менин ысымымдын алдында коркуп 
тургандар, чындыктын Күнү чыгат, Анын нурларында айыгуу бар, силер 
чыгып, семиз букачарлардай оюн саласыңар.

Матай 4:23,24 Ыйса бүт Галилеяны аралап, синагогаларда элди окутуп, 
Асман Падышачылыгы жөнүндө Жакшы Кабар таратып, адамдардын ар 
кандай ооруларын жана кеселдерин айыктырып жүрдү. 24 Ошондо Ал 
жөнүндө бүт Сирия эли угуп, Ага бардык оорулууларды: ар түрдүү 
кеселге жана дартка чалдыгып кыйналгандарды, жин оорулууларды, 
элирме оорулууларды, шал оорулууларды алып келип жатышты. Ыйса 
болсо аларды айыктырып жатты.

Матай 8:16,17 Кеч киргенде, Ыйсага жин оорусуна чалдыккан көп кишини 
алып келишти. Сөзү менен жиндерди кууп чыгарып, Ал бардык 



оорулууларды айыктырды. 17 Бул Ышайа пайгамбар аркылуу айтылган 
төмөнкү сөздүн аткарылышы үчүн болду: Ал биздин кеселдерибизди 
Өзүнө алып, ооруларыбызды көтөрдү.

Матай 9:35 Ыйса бардык айыл-кыштактарды жана шаарларды аралап, 
синагогаларда элди окутуп, Падышачылык жөнүндөгү Жакшы Кабарды 
таратып, ар түрдүү оорулардан, ар кандай кеселдерден айыктырып 
жүрдү.

Матай 10:1 Ыйса он эки шакиртин чакырып алып, аларга ар түрдүү 
ооруларды, ар кандай кеселдерди айыктырууга жана жиндерди кууп 
чыгарууга бийлик берди. (Марк 3:14,15)

Матай 10:8 Оорулууларды, пес оорулууларды айыктыргыла, өлгөндөрдү 
тирилткиле, жиндерди кууп чыгаргыла. Бекер алдыңарбы, бекер 
бергиле.

Матай 11:5 Сокурлар көрүп, майыптар басып, пес оорулуулар айыгып, 
дүлөйлөр угуп, өлгөндөр тирилип, жакырларга Жакшы Кабар айтылып 
жатат.

Матай 12:15 Ошондо Ыйсаны көп адам ээрчип алды. Ыйса алардын 
баарын айыктырып,

Матай 15:30 Ошондо Анын жанына көп эл келди. Алар чолок, сокур, дудук, 
майып жана башка оорулуу адамдарды Ыйсанын алдына алып келишти.
Ыйса аларды айыктырды.

Матай 17:20 Ыйса аларга: Ишенимиңердин аздыгынан улам! Силерге 
чындыкты айтып коёюн, эгерде силердин сары кычы данындай эле 
ишенимиңер болсо, бул тоого: Бул жерден тиги жерге жыл, – десеңер, 
ал жылат. Силер үчүн мүмкүн болбогон эч нерсе болбойт.

Марк 1:34 Ыйса ар кандай оорудан азап чеккен көптөгөн адамдарды 
айыктырды, көптөгөн адамдардын ичинен жиндерди кууп чыгарды, 
алардын сүйлөшүнө жол берген жок. Анткени жиндер Анын Машайак 
экендигин билишчү.

Марк 3:10 Анткени Ыйса көп кишилерди айыктыргандыктан, 
оорулуулардын бардыгы Ага колдорун тийгизүү үчүн, жүткүнүп 
жатышкан эле.

Марк 6:5,6 Ыйса бул жерде кээ бир эле оорулуулардын үстүнө колун коюп, 
аларды айыктыргандан башка эч кандай керемет көрсөткөн жок. 6 
Элдин ишенбестигине таң калды. Анан тегеректеги айыл-кыштактарды 
кыдырып, элди окутту.

Марк 6:13 Көптөгөн жин оорулуулардын ичинен жиндерди кууп чыгарып, 
көптөгөн оорулууларга май сыйпап, аларды айыктырып жатышты.

Марк 6:55,56 ошол аймакты аралап чуркап, кабарлап чыгышты. Ошондо 
Ыйсанын кайсы жерде экенин уккандар оорулууларды төшөгү менен 
көтөрүп келе башташты. 56 Ал кайсы гана жерге барбасын, айылда 



болобу, шаарда болобу, кыштакта болобу, оорулууларды ачык жерлерге
жаткырып, Андан кийиминин бир четине эле кол тийгизүүгө уруксат 
сурап жатышты. Ага колун тийгизгендер айыгып жатты.

Марк 8:23-25 Ыйса сокурду колунан жетелеп, кыштактын сыртына чыгарды 
да, анын көзүнө түкүрүп, үстүнө колдорун коюп: Бир нерсе көрүп 
жатасыңбы? – деп сурады. 24 Ал айланасын карап: Дарактарга окшогон,
ары-бери өткөн кишилерди көрүп жатам, – деди. 25 Ошондон кийин 
Ыйса анын көздөрүнө кайрадан колдорун тийгизип, ага айланасын 
кароону буйруду. Сокур адам айыгып, бардыгын ачык көрө баштады.

Марк 9:29 Ыйса аларга: Жиндер сыйынуусуз жана орозосуз чыкпайт, – деп 
жооп берди.

Марк 16:17,18 Мага ишенгендерди бул белгилер коштоп жүрөт: Менин 
ысымым менен жиндерди кууп чыгарышат, жаңы тилдерде сүйлөшөт. 18
Эгерде колдору менен жыландарды кармап алышса, уулуу нерсе ичип 
алышса, алардан зыян тартышпайт. Колдорун оорулуулардын үстүнө 
коюшса, оорулуулар айыгышат.

Лука 4:18 Теңирдин Руху Менде, анткени Ал Мени жакырларга Жакшы 
Кабар таратууга дайындады. Мени жүрөгү жаралууларды айыктырууга, 
туткундарга боштондук жарыялоого, сокурлардын көзүн ачууга, 
кыйналгандарды эркиндикке чыгарууга,

Лука 4:40 Күн батканда, Ага ар кандай оорулууларды алып келе башташты.
Ал ар биринин үстүнө колдорун коюп, аларды айыктырып жатты.

Лука 5:15 Бирок Ал жөнүндө барган сайын көп айтыла баштады. Анын 
сөзүн угуу үчүн жана ооруларынан айыгуу үчүн, эл агылып келип жатты.

Лука 5:17-25 Бир күнү Ыйса элди окутуп жатканда, ал жерде Галилеянын 
бардык айыл-кыштактарынан, Жүйүт аймагынан жана Иерусалимден 
келген фарисейлер, мыйзам окутуучулар отурушкан. Теңирдин күчү 
оорулуулардын айыгуусу аркылуу көрүнүп жатты. 18 Ошол учурда бир 
нече адам бир шал оорулууну төшөнчүсү менен алып келишти. Алар 
аны Ыйсанын алдына жаткыруу үчүн, үйгө киргизүүгө аракет кылышты. 
19 Бирок элдин көптүгүнөн алар аны үйгө киргизе албай, үйдүн төбөсүнө
чыгып, чатырды ачышты. Ошол жерден шал оорулуу адамды төшөнчүсү 
менен ортого, Ыйсанын алдына түшүрүштү. 20 Ыйса алардын ишенимин
көрүп, ага: Адам, сенин күнөөлөрүң кечирилди, – деди. 21 Мыйзам 
окутуучулар менен фарисейлер өз ара: Кудайга акарат келтирген бул 
ким? Күнөөлөрдү бир Кудайдан башка ким кечире алат? – дешти. 22 
Ыйса болсо алардын оюн билип: Эмне үчүн минтип ойлоп жатасыңар? 
23 Кайсынысын айткан оңой: Сенин күнөөлөрүң кечирилди дегенби же 
Ордуңан туруп, бас дегенби? 24 Бирок Адам Уулунун жер үстүндө 
күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экендигин билишиңер үчүн, – деди 
да, шал оорулуу адамга: Сага айтамын, ордуңан туруп, төшөгүңдү ал да,



үйүңө бар, – деди. 25 Ал ошол замат көпчүлүктүн көз алдында ордунан 
турду да, төшөгүн алып, Кудайды даңктап, үйүнө жөнөдү. 26 Ошондо 
баары айран-таң калып, Кудайды даңкташты. Үрөйлөрү учкан алар: 
Бүгүн биз кереметтүү иштерди көрдүк, – дешти.

Лука 6:17-19 Ыйса алар менен бирге тоодон түшүп, бир түз жерге келди. 
Көптөгөн шакирттери жана бүткүл Жүйүт аймагынан, Иерусалимден, 
деңиз боюндагы Тир жана Сидон шаарларынан келген көп эл Анын 
жанына чогулду. 18 Алар Анын Сөзүн угуу үчүн, ооруларынан айыгуу 
үчүн келишкен эле. Жин оорудан азап чеккендер да келип, айыгып 
жатышты. 19 Элдин баары Ыйсага колдорун тийгизүүгө аракет кылып 
жатышты, анткени Андан чыккан күч бардыгын айыктырып жатты.

Лука 7:21,22 Азыр ачка жүргөндөр, бактылуусуңар, анткени тоёсуңар. Азыр 
ыйлап жүргөндөр, бактылуусуңар, анткени күлөсүңөр. 22 Адамдар 
силерди Адам Уулу үчүн жек көрүп, элден бөлүп, кордоп, жаманатты 
кылса, бактылуусуңар.

Лука 8:2 көптөгөн аялдар ээрчип жүрүштү. Ыйса ал аялдарды жин 
оорусунан жана башка ооруларынан айыктырган эле. Алар: ичинен жети
жин чыккан магдалалык Мариям,

Лука 9:2 Аларды Кудайдын Падышачылыгын жарыялоого жана 
оорулууларды айыктырууга жиберип жатып,

Лука 9:11 Бирок эл билип калып, Анын артынан жөнөдү. Ыйса аларды 
тосуп алып, алар менен Кудайдын Падышачылыгы жөнүндө 
аңгемелешти, айыктырууну сурангандарды айыктырды.

Лука 13:12 Ыйса аны көрүп, жанына чакырып: Аял, сен ооруңдан кутулдуң! 
– деди да, колун анын үстүнө койду.

Лука 13:32 Ошондо Ыйса аларга мындай деди: Силер ал түлкүгө барып 
айткыла: Мен бүгүн, эртең жиндерди кууп, оорулууларды айыктырып, 
үчүнчү күнү аяктайм.

Жахан 5:8,14 Ыйса ага: Ордуңан туруп, төшөгүңдү ал да, бас! – деди. 14 
Кийин Ыйса ага ийбадатканадан жолугуп: Мына, сен айыктың, абалың 
мурункудан да жаман болбош үчүн, мындан ары күнөө кылба, – деди.

Жахан 14:12 Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Мен кылып 
жаткан иштерди Мага ишенген адам да кыла алат, атүгүл, алардан да 
чоң иштерди кыла алат. Анткени Мен Атама кетип жатам.

Элчилердин Иштери 3:6 Бирок Петир ага: Менде алтын-күмүш жок, бирок 
эмнем бар болсо, ошону сага беремин: назареттик Ыйса Машайактын 
атынан буйрук кыламын: ордуңдан туруп, бас, – деди.

Элчилердин Иштери 5:15,16 Петир өтүп бара жатканда, жок дегенде, 
көлөкөсү түшсүн дешип, оорулууларды төшөнчү-орундары менен 
көтөрүп чыгып, көчөлөргө жаткырып коюп жатышты. 16 Иерусалимдин 
тегерегиндеги шаарлардан да көптөгөн адамдар оорулууларды жана 



жин оорулууларды алып келип жатышты; алардын бардыгы айыгып 
жатты.

Элчилердин Иштери 10:38 Кудай назареттик Ыйсаны Ыйык Рухка жана 
күчкө кандайча толтурганын, Ошол Ыйса эл аралап, жакшы иштерди 
жасап, шайтандын бийлиги астында кыйналып жүргөндөрдүн бардыгын 
айыктырганын билесиңер. Анткени Кудай Аны менен болчу.

Элчилердин Иштери 19:11,12 Кудай Пабыл аркылуу көптөгөн кереметтерди
көрсөтүп жатты. 12 Анын бет аарчылары менен алжапкычтарын 
оорулуулардын үстүнө коюшканда, алардын оорулары айыгып, 
ичтеринен жиндер чыгып жатты.

Римдиктер 8:26 Анын үстүнө, Рух да алсыз болгон кезибизде бизге күч 
берип турат. Анткени биз эмне жөнүндө жана кантип сыйынышыбыз 
керектигин билбейбиз, бирок Рух Өзү тил жеткис улутунуулары менен 
биз үчүн арачылык кылат.

1 Коринф - 1 Корунттуктар 12:9 Ошол эле Рух аркылуу бирине ишеним, 
дагы бирине айыктыруу жөндөмдүүлүгү,

1 Коринф - 1 Корунттуктар 12:28 Кудай Жыйынга, биринчиден, элчилерди; 
экинчиден, пайгамбарларды; үчүнчүдөн, окутуучуларды дайындады. 
Калгандарына ажайып көрсөтүү жөндөмдүүлүгүн, айыктыруу 
жөндөмдүүлүгүн, жардам берүү жөндөмдүүлүгүн, башкаруу 
жөндөмдүүлүгүн, ар кандай тилдерде сүйлөө жөндөмдүүлүгүн берди.

Филипиялыктар 2:27 Чынында эле, ал катуу ооруп, өлүм алдында жаткан 
эле. Бирок Кудай ага ырайым кылды, ага гана эмес, кайгыма кайгы 
кошулбашы үчүн, мага да ырайым кылды.

Жакып 5:14 Ким ооруп жатса, ал Жыйын башчыларын чакыртсын. Алар 
аны Теңирдин атынан зайтун майы менен майлап, ал үчүн 
сыйынышсын.

1 Петир 2:24 Күнөөдөн арылып, адил жашашыбыз үчүн, Ал биздин 
күнөөлөрүбүздү Өзүнүн денеси менен жыгачка көтөрүп чыкты. Силер 
Анын жарааты менен айыктыңар.

3 Жахан 1:2 Сүйүктүүм, рухий жашооңдо ийгиликке жетишкендей эле, 
калган бардык нерседе ийгиликке жетип, сак-саламат болушуң үчүн 
сыйынам.
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