
Tukmence - Healing Scriptures

Müsürden Çykyş 15:26 Reb şeýle diýdi: «Eger-de siz Hudaýyňyz Rebbiň 
sözüne dykgat bilen gulak goýup, Onuň nazarynda dogry hasap edýän 
işlerini etseňiz, Onuň buýruklaryna boýun bolup, buýran ähli parzlaryny 
ýerine ýetirseňiz, onda Men müsürlileriň başyndan inderen apatlarymyň
hiç birini siziň başyňyza salmaryn. Çünki Men-Reb siziň 
şypakäriňizdirin».

Kanun Taglymaty 7:15 Reb sizi her hili kesellerden gorar. Müsürde gören 
ähli aýylganç keselleriňiz size ýokuşmaz. Olary sizi ýigrenýänlere 
ýokuşdyrar.

Zebur 107:20(106:20) Ol sözüni iberdi we şypa berdi, olary gabra 
inmekden halas eýledi.

Zebur 146:8(145:8) Reb körleriň gözüni açýar, Reb bükülenleri dikeldýär, 
Reb dogry ynsanlary söýýär.

Işaýa 35:5 Şonda körleriň gözleri, kerleriň gulaklary açylar;
Işaýa 53:5 Emma ol biziň ýazyklarymyz üçin ýaralandy, biziň etmişlerimiz 

üçin ezýet çekdi, rahatlygymyz üçin jeza onuň başyna geldi, onuň 
ýaralary bilen biz şypa tapdyk.

Işaýa 58:8 Şonda nuruňyz daň kimin ýalpyldar, basym şypa taparsyňyz, 
dogrulygyňyz öňüňizden gider, Rebbiň şöhraty yzda goragyňyz bolar.

Ýermeýa 30:17 Saňa „Taşlanan“ diýen ady dakyp: „Bu Siýon, halyny 
soraýan ýok“ diýdiler. Emma Men seni ýene-de sagaldaryn, ýaralaryňa 
şypa bererin». Muny Reb aýdýandyr.

Ýermeýa 33:6 Emma Men ol şähere ýene saglyk we şypa bererin, olary 
sagaldaryn, olara abadançylyk we parahatlyk eçilerin.

Malaky 4:2 Ýöne Meniň adymdan gorkýan siz üçin, şöhlesi bilen şypa 
berjek adalat güneşi dogar. Siz şonda gazygyndan boşanan göle ýaly 
böküşersiňiz.

Mattanyň Hoş Habary 4:23,24 Isa Jeliläniň her tarapyna aýlanyp, ol 
ýerlerdäki sinagogalarda sapak bererdi. Patyşalygyň Hoş Habaryny 
wagyz ederdi, halkyň arasyndaky her hili syrkawlary, hassalary 
bejererdi. 24 Onuň at-owazasy bütin Siriýa ýaýrady, dürli syrkawlygy, 
keseli bar hassalary, jynly, tutgaýly we oturalary Onuň ýanyna 
getirdiler, Ol hem olary sagaltdy.

Mattanyň Hoş Habary 8:16,17 Agşam düşende, jyn-arwah uran köp 
adamlary Onuň ýanyna getirdiler. Ol hem bir söz bilen erbet ruhlary 



çykardy, syrkawlaryň hemmesini sagaltdy. 17 Bularyň hemmesi Işaýa 
pygamber arkaly aýdylan şu sözüň ýerine ýetmegi üçin boldy: «Biziň 
ejizliklerimizi Öz üstüne aldy, syrkawlyklarymyzy Öz gerdeninde 
çekdi».

Mattanyň Hoş Habary 9:35 Isa şäherme-şäher, obama-oba aýlanyp, olaryň 
sinagogalarynda sapak bererdi, Patyşalygyň Hoş Habaryny wagyz edip,
her syrkawlygy, her hassalygy bejererdi.

Mattanyň Hoş Habary 10:1 Isa on iki şägirdini ýanyna çagyryp, olara al-
arwahy kowmaga, her hili syrkawlygy, her hili hassalygy bejermäge 
ygtyýar berdi. (Markusyň Hoş Habary 3:14,15)

Mattanyň Hoş Habary 10:8 Syrkawlary sagaldyň, heýwere kesellileri tämiz
ediň, ölüleri direldiň, jynlary çykaryň. Mugt aldyňyz, mugt beriň.

Mattanyň Hoş Habary 11:5 Körler görýär, agsaklar ýöreýär, heýwere 
keselliler tämizlenýär, kerler eşidýär, ölüler direlýär, garyplara Hoş 
Habar wagyz edilýär.

Mattanyň Hoş Habary 12:15 Emma Isa muny bilip, ol ýerden gitdi. Köp 
adamlar Onuň yzyna düşdi, Isa hem olaryň hemmesini sagaltdy.

Mattanyň Hoş Habary 15:30 Onuň ýanyna bir uly märeke geldi, olaryň 
ýanlarynda agsaklar, körler, lallar, çolaklar we ýene-de bir topar 
syrkawlar bardy. Olary getirip, Isanyň öňünde duruzdylar. Ol bulary 
sagaltdy.

Mattanyň Hoş Habary 17:20 Isa hem olara diýdi: «Imanyňyzyň ýoklugy 
üçin. Men size dogrusyny aýdýaryn, bir gorçisa dänesi ýaly-da 
imanyňyz bolup, şu daga: „Bu ýerden ol ýere göç" diýseňiz, ol göçer, 
size başartmajak zat bolmaz.

Markusyň Hoş Habary 1:34 Isa dürli syrkawçylyklara ýolugan ençeme 
adamy sagaltdy, ençeme jyny kowup çykardy. Ol jynlary gepletmeýärdi,
çünki olar Onuň kimdigini bilýärdiler.

Markusyň Hoş Habary 3:10 Bir toparlaryny sagaldany üçin hemme 
syrkawlar Oňa ellerini degirjek bolup, ýanyna itekleşip gelýärdiler.

Markusyň Hoş Habary 6:5,6 Ol birnäçe syrkawy üstlerine ellerini goýup 
sagaltmakdan başga ol ýerde hiç bir mugjyza edip bilmedi. 6 Olaryň 
imansyzdygyna geň galdy. Şondan soň Isa töwerekdäki obalara 
aýlanyp sapak bererdi.

Markusyň Hoş Habary 6:13 Olar köp jynlary kowup çykardylar, köp 
syrkawlary ýag çalyp sagaltdylar.

Markusyň Hoş Habary 6:55,56 Ylgaşyp şol jelegaýlara uçdantutma 
aýlandylar. Isanyň nirededigini eşidenler syrkawlary düşekleri bilen 
bile şol ýere getirmäge başladylar. 56 Oba bolsun, şäher ýa düz bolsun,



Ol nirä barsa, syrkawlary bazar ýerinde ýatyryp, diňe geýiminiň 
syýnlaryna ellerini degirmäge rugsat etsin diýip, Oňa ýalbarýardylar. El 
degrenleriň hemmesi-de sagaldy.

Markusyň Hoş Habary 8:23-25 Isa kör adamyň elinden tutup, ony obanyň 
daşyna çykardy. Onuň gözlerine tüýkürip, ellerini üstünde goýup: «Bir 
zat görýärsiňmi?» diýip sorady. 24 Ol hem ýokaryk seredip: «Adamlary 
görýärin, olar ýöräp barýan agaçlar ýaly bolup görünýär» diýdi. 25 
Onsoň Isa ýene-de ellerini onuň gözlerine goýdy. Kör çiňerilip seretdi, 
şypa tapyp, bar zady aýyl-saýyl gördi.

Markusyň Hoş Habary 9:29 Markusyň Hoş Habary 9:29 Isa olara: «Bu hili 
ruhlary dogadan, orazadan başga hiç bir zat bilen çykaryp bolýan 
däldir» diýdi.

Markusyň Hoş Habary 16:17,18 Şu alamatlar iman edýänleriň hemrasy 
bolar: Meniň adym bilen jynlary kowup çykararlar, täze dillerde 
geplärler. 18 Ýylanlary tutarlar, öldürýän zäher içseler-de, olara zyýan 
ýetmez. Syrkawlaryň üstüne ellerini goýarlar, olar hem sagalar».

Lukanyň Hoş Habary 4:18 «Rebbiň Ruhy üstümdedir. Çünki garyplara Hoş 
Habary bildirmegim üçin Meni mesh etdi; Meni tussaglara azatlygy, 
körlere gözleriniň açylmagyny yglan etmäge, zulum astyndakylary 
azatlyga çykarmaga,

Lukanyň Hoş Habary 4:40 Gün ýaşanda, dürli syrkawçylyklary bar 
adamlary Onuň ýanyna getirdiler. Isa hem ellerini her biriniň üstüne 
goýup, olary sagaltdy.

Lukanyň Hoş Habary 5:15 Isa hakdaky gürrüňler barha ýaýraýardy. Isany 
diňlejek, syrkawlyklaryndan açyljak bolup, Onuň ýanyna uly märekeler 
ýygnanýardy.

Lukanyň Hoş Habary 5:17-25 Bir gün Isa sapak berip otyrdy. Jeliläniň ähli 
obalaryndan, Ýahudadyr Iýerusalimden gelen fariseýler bilen 
kanunçylar-da şol ýerde otyrdylar. Rebbiň gudraty Onuň syrkawlara 
şypa berşinde özüni görkezýärdi. 18 Şol wagt birnäçe adam bir ysmazy 
düşegi bilen göterip getirdiler. Ony içerik salyp, Isanyň öňünde ýatyrjak
boldular. 19 Emma märeke zerarly içerik salmak üçin ýol tapman, öýüň 
üstüne çykyp, üçegiň arasyndan ony düşegi bilen orta ― Isanyň öňüne 
düşürdiler. 20 Ol hem olaryň imanyny görüp: «Eý adam, seniň günäleriň
ötüldi» diýdi. 21 Kanunçylar bilen fariseýler: «Hudaýa dil ýetirýän bu 
adam kim? Günäleri Hudaýdan başga kim ötüp biljek?» diýip, içlerini 
gepletmäge başladylar. 22 Emma Isa olaryň nämä oýlanýanyny bilip, 
olara şeýle diýdi: «Näme içiňizi gepledýärsiňiz? 23 Haýsy aňsat, 
„Günäleriň ötüldi" diýmekmi ýa-da „Tur, ýöre" diýmek? 24 Emma siz 



Ynsan Oglunyň ýer ýüzünde günäleri ötmäge ygtyýarynyň bardygyny 
biler ýaly...» diýdi-de, ysmaz bolan adama: «Saňa diýýärin, tur, düşegiňi
al-da, öýüňe git» diýdi. 25 Ol hem derrew olaryň gözleriniň alnynda ör 
turup, düşegini aldy-da, Hudaýy şöhratlandyryp, öýüne gitdi.

Lukanyň Hoş Habary 6:17-19  Isa olar bilen aşak inip, bir tekiz ýerde 
durdy. Ol ýerde şägirtlerinden ybarat bir uly märeke we bütin 
Ýahudadan, Iýerusalimden, Saýdanyň we Suruň kenar ýakalaryndan 
Ony diňlemäge, syrkawlygyndan açylmaga gelen uly halk köpçüligi 
bardy. 18 Al-arwahlardan yza çekýänler-de şypa tapýardylar. 19 Bütin 
märeke Oňa el degirjek bolup dyrjaşýardy. Çünki Ondan güýç çykyp, 
hemmesine şypa berýärdi.

Lukanyň Hoş Habary 7:21,22 Edil şol wagt Isa birtopar adamlary 
syrkawlyklardan, dertlerden we erbet ruhlardan sagaltdy. Köp körleriň 
gözüni açdy. 22 Şeýlelikde, Ol olara şeýle diýdi: «Gidiň-de, görüp-
eşidenleriňizi Ýahýa habar beriň: körler görýär, agsaklar ýöreýär, 
heýwere keselliler tämizlenýär, kerler eşidýär, ölüler direlýär, garyplara
Hoş Habar wagyz edilýär.

Lukanyň Hoş Habary 8:2 On iki şägirt we erbet ruhlardan hem 
syrkawlyklardan gutulan käbir aýallar, içinden ýedi jyn çykan 
Magdalaly diýilýän Merem,

Lukanyň Hoş Habary 9:2 olary Hudaýyň Patyşalygyny wagyz etmäge, 
syrkawlara şypa bermäge ýollady.

Lukanyň Hoş Habary 9:11 Halaýyk muny bilip, Onuň yzyndan bardy. Ol 
hem olary oňat garşylap, Hudaýyň Patyşalygy hakda gürrüň berip, şypa 
mätäçleri sagaltdy.

Lukanyň Hoş Habary 13:12 Isa ony görende, ýanyna çagyryp, oňa: «Naçar!
Sen öz ejizligiňden halas edildiň» diýdi.

Lukanyň Hoş Habary 13:32 Isa olara şeýle diýdi: «Gidiň-de, ol tilkä aýdyň, 
ine, Men bu gün we ertir jynlary kowup, şypa bererin, üçünji güni işimi 
bitirerin.

Ýahýanyň Hoş Habary 5:8,14 Isa oňa: «Tur, düşegiňi al-da, ýöre!» diýdi. 14
Soňra Isa ybadathanada oňa gabat gelip: «Ine, sagaldyň, mundan 
beýläk günä etme, saňa has ýaman zat bolaýmasyn» diýdi.

Ýahýanyň Hoş Habary 14:12 Men size hakykatyny aýdýaryn, Maňa iman 
eden Meniň bitiren işlerimi-de bitirer, bulardan has ulularyny-da eder, 
çünki Men Atama barýaryn.

Resullaryň Işleri 3:6 Petrus oňa şeýle diýdi: «Meniň kümşüm, altynym ýok,
ýöne öz barymy saňa berýärin: Nasyraly Isa Mesihiň adyndan: Ýöre!»

Resullaryň Işleri 5:15,16 Şeýlelikde, Petrus geçende, hiç bolmanynda, 



onuň kölegesi syrkawlaryň biriniň üstüne düşsün diýip, olary köçelere 
çykaryp, düşek hem çarpaýa üstünde ýatyrýardylar. 16 Iýerusalimiň 
töweregindäki şäherlerden-de halaýyk ýygnanyşyp, syrkawlary, murdar
ruh uranlary getirdiler, olaryň bary şypa tapdy.

Resullaryň Işleri 10:38 Hudaýyň Mukaddes Ruh we gudrat berip, Nasyraly 
Isany wezipä bellänini, Onuň hem aýlanyp, ýagşylyk edip, iblisiň 
golastynda ezilenleriň baryna şypa berenini siz bilýänsiňiz, çünki 
Hudaý Onuň bilendi.

Resullaryň Işleri 19:11,12 Hudaý Pawlusyň eli bilen görlüp-eşidilmedik 
mugjyzalar etdi. 12 Şeýlelikde, onuň bedenine degen elýaglykdyr 
guşaklary alyp, syrkawlaryň üstüne örtenlerinde, olaryň dertleri 
aýrylyp, içlerinden erbet ruhlar çykdy.

Pawlusyň Rimlilere Haty 8:26 Ruh hem ejizligimizde bize kömek berer, 
çünki biz nähili doga etmelidigimizi bilmeýäris, ýöne Ruhuň Özi aýdyp 
bolmaz iňňildiler bilen biziň üçin töwella eder.

1 Korintoslylara Haty 12:9 başga birine şol Ruh arkaly iman, beýlekä şol 
Ruh arkaly şypa sylaglary,

1 Korintoslylara Haty 12:28 Hudaý ýygnakda birinjileri resul, ikinjileri 
pygamber, üçünjileri öwrediji edip oturtdy. Ondan soň gudrat 
görkezmeleri, soňra şypa sylaglaryny, ýardamlary, edaralary, dürli 
dilleri berdi.

Filipililere Haty 2:27 Dogrudan-da, ol ölüm ýassygynda ýatdy, ýöne Hudaý 
oňa, diňe oňa däl, eýsem, gaýgy üstüne gaýgy çekmez ýaly, maňa-da 
rehim etdi.

Ýakubyň Haty 5:14 Araňyzda biri syrkawmy? Ol ýygnagyň ýolbaşçylaryny 
ýanyna çagyrsyn, olar hem Rebbiň adyndan oňa ýag çalyp, onuň üçin 
doga etsin.

1 Petrusyň Birinji Haty 2:24 Günälere ölüp, dogrulykda ýaşamagymyz 
üçin, Ol biziň günälerimizi Öz bedeninde haça äkitdi. Siz Onuň ýaralary 
arkaly şypa tapdyňyz.

3 Ýahýanyň Üçünji Haty 1:2 Eý, söýgüli doganym, janyň üstünlikli bolşy 
ýaly, seniň hemme zatda üstünlik gazanyp, saglykda bolmagyň üçin 
doga edýärin.
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