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Мaлaки 4:2 Әмма Минем исемне курку вә хөрмәт белән телгә алучылар өчен
дөреслек кояшы чыгачак, аның нурлары сезгә шифа булачак, һәм сез 
абзардан чыккан бозаулар кебек чабып-уйнап йөриячәксез.

Маттай 4:23,24 Гайсә бµтен Гәлиләя ђирендә гыйбадәтханәләрдә µйрәтеп, 
Патшалык хакында Яхшы хәбәрне игълан итеп, халыкны тµрле 
авырулардан ћәм чирләрдән савыктырып йµрде. 24 Бµтен Сурия буйлап 
Аныњ хакында хәбәр таралды. Аныњ янына тµрле авырулардан ћәм 
интектергеч чирләрдән ђәфаланганнарны, ђенлеләрне, µянәк белән 
авырганнарны ћәм паралич сукканнарны алып килделәр. Гайсә аларны 
савыктырды.

Маттай 8:16,17 Ә инде кич ђиткәч, Гайсә янына ђенле булган күп кешеләрне 
китерделәр. Ул үзенењ сүзе белән явыз рухларны куып чыгарды ћәм 
бµтен авыруларны савыктырды. 17 Чµнки Ишагыйя пәйгамбәр аша: «Ул 
безнењ сырхауларыбызны үзенә алды ћәм авыруларыбызны күтәреп 
алып китте», – дип әйтелгәннәр тормышка ашырга тиеш иде.

Маттай 9:35 Гайсә гыйбадәтханәләрдә µйрәтеп, бµтен шәћәрләр ћәм 
авыллар буйлап Патшалык хакындагы Яхшы хәбәрне игълан итеп, 
халыкны тµрле авырулардан ћәм чирләрдән савыктырып йµрде.

Маттай 10:1 Гайсә үзенењ янына унике шәкертен чакырып алып, аларга 
шакшы рухларны куып чыгару ћәм тµрле авырулардан, тµрле чирләрдән 
савыктыру вәкаләте бирде. (Марк 3:14,15)

Маттай 10:8 Авыруларны савыктырыгыз, үлгәннәрне терелтегез, 
махаулыларны тазартыгыз, ђеннәрне куып чыгарыгыз. Бушлай алдыгыз – 
бушлай бирегез.

Маттай 11:5 Сукырлар янә күрә, аксаклар йµри, махаулылар тазарына, 
чукраклар ишетә, үлгәннәр терелеп тора ћәм фәкыйрьләргә Яхшы хәбәр 
игълан ителә. (Ишагыйя 35:5)

Маттай 12:15 Гайсә, бу хакта белеп, аннан китте. Артыннан күп халык иярде. 
Ул авыруларныњ барысын да савыктырды.

Маттай 15:30 Аныњ янына халык тµркемнәре аксакларны, сукырларны, 
гарипләрне, телсезләрне ћәм башка күп тµрле авыру кешеләрне алып 
килделәр. Алар авыруларны Аныњ аяклары янына салдылар, ћәм Гайсә 
аларны савыктырды.

Маттай 17:20 Гайсә ђавап бирде: – Чµнки инануыгыз аз. Сезгә хак сүз әйтәм: 
сезнењ горчица орлыгы кадәр генә инануыгыз булса ћәм менә бу тауга: 
«Моннан тегендә күчеп кит», – дип әйтсәгез, ул урыныннан күчәр иде; 
сезгә мµмкин булмаган ћичнәрсә булмас иде.

Марк 1:34 Гайсә күп кешеләрне тµрле авырулардан савыктырды ћәм күп 
ђеннәрне куып чыгарды. Әмма ђеннәр Аныњ Кем икәнен белгәнгә күрә, 
Гайсә аларга сµйләргә рµхсәт итмәде.



Марк 3:10 Күп кешеләрне савыктырган булганга, чирдән интеккән кешеләр, 
Ања кагылыр µчен, Аныњ янына этешеп-тµртешеп киләләр иде.

Марк 6:5,6 Шуња күрә Ул анда бер генә дә кодрәтле эш күрсәтә алмады, 
фәкать µсләренә кулларын куеп, берничә авыру кешене савыктырды. 6 
Аларныњ ышанмаулары Аны гађәпләндерде. Гайсә, авылдан-авылга 
күчеп, µйрәтеп йµрде.

Марк 6:13 күп ђеннәрне куып чыгардылар ћәм, зәйтүн мае сµртеп, күп авыру 
кешеләрне савыктырдылар.

Марк 6:55,56 бу хәбәр белән бµтен тирә-якны йµгереп әйләнделәр. 
Гайсәнењ кай ђирдә тукталганын ишетеп, шул урынга түшәктә ятучы 
авыруларны китерә башладылар. 56 Гайсә кайда гына булмасын, 
авыллардамы, шәћәрләрдәме, берәр йорттамы, бµтен ђирдә авыруларны
мәйданнарга китереп салдылар, Аныњ киеменењ чабуына гына булса да 
кагылырга рµхсәт бирүен үтенделәр. Ћәм кем генә кагылмасын, барысы 
да савыктырылды.

Марк 8:23-25 Гайсә сукырны ђитәкләп авылдан чыгарды. Аныњ күзләренә 
тµкереп ћәм башына кулларын куеп сорады: – Берәр нәрсә күрәсењме? 
24 Ул карарга тырышты ћәм әйтте: – Мин кешеләрне күрәм. Алар агачлар 
булып күренәләр, ләкин алар йµриләр. 25 Гайсә аныњ күзләренә тагын 
кулларын тидергәч, ул текәлеп карады ћәм ачык итеп күрә башлады.

Марк 9:29 Мондый ђеннәрне тик дога белән генә куып чыгарып була, – диде 
Гайсә.

Марк 16:17,18 Иман китергәннәр мондый галәмәт билгеләре күрсәтерләр: 
алар Минем исемемне әйтеп, ђеннәрне куып чыгарырлар, яња телләрдә 
сµйләшерләр, 18 кулларына еланнарны алсалар, яки агу эчсәләр, аларга 
зыян килмәс, авыру кешеләрнењ µстенә кулларын куйсалар, алар 
савыгырлар.

Лүк 4:18/19 «Раббыныњ Рухы Минем µстемдә, Чµнки Ул Мине майлап 
махсус эшкә сайлады. Ул Мине фәкыйрьләргә Яхшы хәбәрне ђиткерергә, 
Әсирләргә – азатлык, сукырларга – күрә башлауны игълан итәргә, 
Ђәберләнгәннәрне иреккә чыгарырга, Раббыныњ шәфкать күрсәтә торган
елын хәбәр итәргә ђибәрде».

Лүк 4:40 Кояш баеган вакытта тµрле авырулардан газап чигүче якыннары 
булган бар кешеләр аларны Гайсә янына алып килделәр. Ул, авыру 
кешеләрнењ ћәрберсе µстенә кулларын куеп, аларны савыктырды.

Лүк 5:15 Әмма Гайсә хакында сүз таралганнан тарала барды. Күп халык, Аны
тыњлау µчен ћәм чирләреннән савыктырылу µчен, Аныњ янына агылды.

Лүк 5:17-25 Бер кµнне, Гайсә µйрәткән вакытта, Гәлиләянењ ћәм Яћүдиянењ
барлык авылларыннан, Иерусалимнан килгән фарисейләр ћәм канун 
укытучылары да шунда утыра иделәр. Раббыныњ кодрәте Аныњ белән 
иде, ћәм Ул авыруларны савыктырды. 18 Берничә ир-ат паралич суккан 
бер кешене ятагы белән күтәреп алып килделәр ћәм аны, Гайсә алдына 
куяр µчен, µйгә алып керергә тырыштылар. 19 Ләкин, халык арасыннан 
үтә алмаганга күрә, µй түбәсенә менеп, түбәнењ чирәпләрен сүтеп 



алдылар ћәм авыруны ятагы белән бергә Гайсәнењ алдына тµшерделәр. 
20 Гайсә, аларныњ ышануларын күреп, теге кешегә: – Дустым, синењ 
гµнаћларыњ кичерелде, – диде. 21 Канунчылар ћәм фарисейләр: – Кµфер
сүз сµйләүче бу Кеше – Кем ул? Гµнаћларны Иећоваћыдан башка кем 
кичерә ала? – дип уйладылар. 22 Гайсә, аларныњ уйларын белеп, болай 
диде: – Ни µчен сез шулай уйлыйсыз? 23 Ничек дип әйтергә ђињелрәк: 
«Синењ гµнаћларыњ кичерелде», – дипме, әллә: «Тор ћәм йµр», – дипме?
24 Адәм Улыныњ ђирдә гµнаћларны кичерергә хакимлеге барлыгын белеп
торыгыз. Ћәм Гайсә паралич суккан кешегә: – Сиња әйтәм: тор, ятагыњны
ал да µењә кайт, – диде. 25 Ул кеше шундук барысыныњ күз алдында 
торды ћәм, ятагын алып, Иећоваћыны данлый-данлый, µенә кайтып китте.

Лүк 6:17-19 Рәсүлләр белән бергә Гайсә таудан тµште. Тау итәгендә, тигез 
ђирдә, Аныњ күп шәкертләре, бµтен Яћүдиядән, Иерусалимнан ћәм 
дињгез буендагы Тур ћәм Сидун шәћәрләреннән килгән бик күп халык 
ђыелган иде. 18 Алар Гайсәне тыњларга, авыруларыннан савыгырга дип 
килгәннәр иде. Шакшы рухлардан газап чигүчеләр дә савыктылар. 19 
Ћәммәсе Гайсәгә кагылырга тырышты, чµнки Аннан чыккан кодрәт 
барысын да савыктыра иде.

Лүк 7:21,22 Ул вакытта Гайсә күпләрне сырхаулардан, кµчле авырулардан, 
явыз рухлардан савыктырган ћәм күп сукырларны күзле иткән иде. 22 
Гайсә Яхъядан килгәннәргә болай дип ђавап бирде: – Барыгыз, 
күргәннәрегезне ћәм ишеткәннәрегезне Яхъяга кайтып сµйләгез: 
сукырлар янә күрә, аксаклар йµри, махаулылар тазарына, чукраклар 
ишетә, үлгәннәр терелтелә, фәкыйрьләргә Яхшы хәбәр игълан ителә.

Лүк 8:2  Гайсә явыз рухлардан ћәм авырулардан савыктырган хатын-
кызларныњ берничәсе: эченнән Гайсә ђиде ђенне куып чыгарган Мәрьям, 
аны Магдалалы дип йµрткәннәр,

Лүк 9:2 аларны Иећоваћы Патшалыгы хакында вәгазь сµйләргә ћәм авыру 
кешеләрне савыктырырга ђибәрде.

Лүк 9:11  Ләкин, Гайсәнењ кая киткәнен белеп, халык Аныњ артыннан барды.
Гайсә аларны теләп кабул итте, аларга Иећоваћы Патшалыгы турында 
сµйләде ћәм савыгуга мохтађларны савыктырды.

Лүк 13:12 Гайсә, аны күреп, үзе янына чакырып алды ћәм ања: – Апа, син 
чирењнән азат ителдењ, – диде.

Лүк 13:32 Ул аларга болай дип ђавап бирде: – Барыгыз, ул тµлкегә әйтегез: 
«Бүген ћәм иртәгә ђеннәрне куып чыгарам, авыруларны савыктырам ћәм 
берсекµнгә эшемне тәмамлармын».

Яхъя 5:8,14 Тор, ятагыњны ал да йµр, – диде ања Гайсә. 14 Соњрак, Гайсә 
аны Иећоваћы Йортында очратып: – Менә син савыктыњ. Сиња тагын да 
начаррак булмасын µчен, инде моннан соњ гµнаћ кылма, – диде.

Яхъя 14:12 Сезгә хак сүз әйтәм: Миња иман итүче Мин башкарган эшләрне 
ћәм аларга караганда да бµегрәк эшләрне башкарыр, чµнки Мин Атам 
янына барам.

Рәсүлләр 3:6  Әмма Петер: – Минем алтын-кµмешләрем юк, ә нәрсәм бар, 



шуны сиња бирәм. Насаралы Гайсә Мәсих вәкаләте белән боерам: тор 
ћәм йµр! – диде

Рәсүлләр 5:15,16 Петер үтеп барганда, ћич булмаса аныњ күләгәсе генә 
булса да тµшсен иде, дигән теләк белән, авыруларны урамнарга чыгарып,
ятакларга ћәм түшәкләргә салдылар. 16 Иерусалимга якын-тирәдәге 
шәћәрләрдән бик күп халык килә иде. Алар алып килгән сырхаулар ћәм 
шакшы рухлардан газап чигүчеләрнењ барысы да савыкты.

Рәсүлләр 10:38 Иећоваћыныњ насаралы Гайсәне Изге Рух ћәм кодрәт белән
майлаганын, Иећоваћы Гайсә белән булганга күрә, Аныњ, яхшы эшләр 
кылып, иблис кулындагыларны савыктырып йµргәнен сез беләсез.

Рәсүлләр 19:11,12 Иећоваћы исә Паулныњ куллары белән искитәрлек 
кодрәтле эшләр кылды. 12 Паул тиеп алган кулъяулыкларны, 
билбауларны алып китеп авырулар µстенә салдылар ћәм шуннан соњ 
авырулар савыкты, алардан явыз рухлар чыкты.

Римлыларга 8:26 Шулай ук Рух та зәгыйфьлегебездә безгә ярдәм күрсәтә; 
чµнки без ничек дога кылырга кирәк икәнен белмибез, әмма Рух үзе сүз 
белән әйтеп булмаслык кµрсенүләр белән безнењ µчен Иећоваћыга 
ялвара.

1 Кѳринтлеләргә 12:9 Башка берәүгә шул ук Рух тарафыннан иман бирелә, ә
икенче берәүгә шул ук Рух тарафыннан дәвалау сәләте бирелә.

1 Кѳринтлеләргә 12:28 Иећоваћы үз бердәмлегендә берәүләрне рәсүлләр, 
икенчеләрне пәйгамбәрләр, µченчеләрне µйрәтүчеләр итеп куйды. 
Аннары кайберәүләргә могђизалар тудыру кодрәте, дәвалау, башкаларга 
ярдәм итү, идарә итү ћәм таныш булмаган телләрдә сµйләү сәләте бирде.

Филиппуйлыларга 2:27 Ул чыннан да бик нык авырый, хәтта үлем хәлендә 
иде, әмма Иећоваћы ања гына түгел, бәлки, кайгы µстенә кайгы булмасын
дип, миња да мәрхәмәт күрсәтте.

Ягъкуб 5:14 Кайсыгыз авыру булса, шул иман итүчеләр бердәмлеге 
µлкәннәрен чакырсын ћәм алар, Раббы исеме белән, ања зәйтүн мае 
сµртеп, аныњ µчен дога кылсыннар.

1 Петер 2:24 Гµнаћлардан арындырып, дµреслек µчен яшәсеннәр дип, Ул 
безнењ гµнаћларыбызны үз тәнендә хачка күтәрде. Сез Аныњ яралары 
белән савыктырылдыгыз. (Ишагыйя 53:5)

3 Яхъя 1:2 Сµекле дустым, ђаныњ уњышка ирешкән кебек, ћәрьяктан да 
имин ћәм сәламәт бул, дип дога кылам.

Исход 15:26; Второзакониa 7:15 not get diseases of Egypt.
Ишагыйя 58:8 Иећоваћ heal speedy.
Иремия 30:17; Иремия 33:6 Иећоваћ heals.
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