
ŞİFA İLE İLGİLİ TEMEL AYETLER

Yesaya 53:4-5 

Aslında hastalıklarımızı o ustlendi, Acılarımızı o yuklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldıgını,
Vurulup ezildigini sandık. Oysa, bizim isyanlarımız yuzunden onun bedeni desildi, bizim suclarımız
yuzunden o eziyet cekti. Esenligimiz icin gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla sifa
bulduk. 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 4:20-23 

Oglum, sozlerime dikkat et, Dediklerime kulak ver. Aklından cıkmasın bunlar, Onları yureginde
sakla. Cunku onları bulan icin yasam, Bedeni icin sifadır bunlar. Her seyden once de yuregini koru,
Cunku yasam ondan kaynaklanır.

 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 15:30 

Gulen gozler yuregi sevindirir, Iyi haber bedeni ferahlatır.

 

Suleyman’ın Ozdeyisleri 16:24 

Hos sozler petek balı gibidir, Cana tatlı ve bedene sifadır. 

Matta 18:18-20 

“Size dogrusunu soyleyeyim, yeryuzunde baglayacagınız her sey gokte de baglanmıs olacak.
Yeryuzunde cozeceginiz her sey gokte de cozulmus olacak. Yine size sunu soyleyeyim,
yeryuzunde aranızdan iki kisi, dileyecekleri herhangi bir sey icin anlasırlarsa, goklerdeki Babam
dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da uc kisi benim adımla toplanırsa, ben de orada,
aralarındayım.”

 

Markos 11:22-26

Isa onlara soyle karsılık verdi: “Tanrı'ya iman edin. Size dogrusunu soyleyeyim, kim su daga, ‘Kalk,
denize atıl!’ der ve yureginde kusku duymadan dediginin olacagına inanırsa, dilegi yerine
gelecektir. Bunun icin size diyorum ki, duayla dilediginiz her seyi daha simdiden almıs oldugunuza
inanın, dileginiz yerine gelecektir. Kalkıp dua ettiginiz zaman, birine karsı bir sikayetiniz varsa onu
bagıslayın ki, goklerdeki Babanız da sizin suclarınızı bagıslasın.”

 

Markos 16:15-18 

Isa onlara soyle buyurdu: “Dunyanın her yanına gidin, Mujde'yi butun yaratılısa duyurun. Iman
edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hukum giyecek. Iman edenlerle birlikte gorulecek
belirtiler sunlardır: Benim adımla cinleri kovacaklar, yeni dillerle konusacaklar, yılanları elleriyle
tutacaklar. Oldurucu bir zehir icseler bile, zarar gormeyecekler. Ellerini hastaların uzerine



koyacaklar ve hastalar iyilesecek.” 

Yuhanna 16:23-24 

O gun bana hicbir sey sormayacaksınız. Size dogrusunu soyleyeyim, benim adımla Baba'dan ne
dilerseniz, size verecektir. Simdiye dek benim adımla bir sey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Oyle
ki, sevinciniz tam olsun. 

Yakup 5:13-18 

Icinizden biri sıkıntıda mı, dua etsin. Sevincli mi, ilahi soylesin. Icinizden biri hasta mı, kilisenin
ihtiyarlarını cagırtsın; Rab'bin adıyla uzerine yag surup onun icin dua etsinler. Imanla edilen dua
hastayı iyilestirecek ve Rab onu ayaga kaldıracaktır. Eger hasta gunah islemisse, gunahları
bagıslanacaktır. Bu nedenle, sifa bulmak icin gunahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz icin
dua edin. Dogru kisinin yalvarısı cok guclu ve etkilidir. Ilyas da tıpkı bizim gibi insandı. Yagmur
yagmaması icin gayretle dua etti; uc yıl altı ay ulkeye yagmur yagmadı. Yeniden dua etti; gok
yagmurunu, toprak da urununu verdi. 

1. Petrus 2:24 

Bizler gunah karsısında olelim, dogruluk ugruna yasayalım diye, gunahlarımızı carmıhta kendi
bedeninde yuklendi. O'nun yaralarıyla sifa buldunuz. 

1. Korintliler 12:4-11 Ruhsal Armağanlar 

Cesitli ruhsal armaganlar vardır, ama Ruh birdir. Cesitli gorevler vardır, ama Rab birdir. Cesitli
etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır. Herkesin ortak yararı icin herkese
Ruh'u belli eden bir yetenek veriliyor. Ruh aracılıgıyla birine bilgece konusma yetenegi, otekine
aynı Ruh'tan bilgi iletme yetenegi, birine aynı Ruh aracılıgıyla iman, otekine aynı Ruh aracılıgıyla
hastaları iyilestirme armaganları, birine mucize yapma olanakları, birine peygamberlikte bulunma,
birine ruhları ayırt etme, birine cesitli dillerle konusma, bir baskasına da bu dilleri cevirme
armaganı veriliyor. Bunların tumunu etkin kılan tek ve aynı Ruh'tur. Ruh bunları herkese diledigi
gibi, ayrı ayrı dagıtır. 

Şifa İle İlgili Ornekler 

Elcilerin İsleri 3:1-16 Sakat Dilencinin İyileştirilmesi 

Bir gun Petrus'la Yuhanna, saat ucte, dua vaktinde tapınaga cıkıyorlardı. O sırada, dogustan
koturum olan bir adam, tapınagın Guzel Kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınaga
girenlerden para dilenmesi icin onu her gun getirip oraya bırakırlardı. Tapınaga girmek uzere olan
Petrus'la Yuhanna'yı goren adam, kendilerinden sadaka istedi. Petrus'la Yuhanna ona dikkatle
baktılar. Sonra Petrus, “Bize bak” dedi. Adam, onlardan bir sey alacagını umarak gozlerini onların
uzerine dikti. Petrus, “Bende altın ve gumus yok, ama bende olanı sana veriyorum” dedi. “Nasıralı
Isa Mesih'in adıyla, yuru!” Sonra onu sag elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o



anda sapasaglam oldu. Sıcrayıp ayaga kalktı, yurumeye basladı. Yuruyup sıcrayarak, Tanrı'yı
overek onlarla birlikte tapınaga girdi. Butun halk, onun yuruyup Tanrı'yı ovdugunu gordu. Onun,
tapınagın Guzel Kapısı'nda oturup para dilenen kisi oldugunu anlayınca ondaki degisiklik
karsısında buyuk bir hayret ve saskınlıga dustuler.

Petrus'un Tapınaktaki Konusması 

Adam, Petrus'la Yuhanna'yı bir turlu bırakamıyordu. Butun halk hayret icinde Suleyman'ın Eyvanı
denilen yerde onlara dogru kosustu. Bunu goren Petrus halka soyle seslendi: “Ey Israilliler, buna
neden sastınız? Neden gozlerinizi dikmis bize bakıyorsunuz? Kendi gucumuz ya da dindarlıgımızla
bu adamın yurumesini saglamısız gibi...! Ibrahim'in, Ishak'ın ve Yakup'un Tanrısı, atalarımızın
Tanrısı, Kulu Isa'yı yuceltti. Siz O'nu ele verdiniz. Pilatus O'nu serbest bırakmaya karar verdigi
halde, siz O'nu Pilatus'un onunde reddettiniz. Kutsal ve adil Olan'ı reddedip bir katilin
salıverilmesini istediniz. Siz Yasam Onderi'ni oldurdunuz, ama Tanrı O'nu olumden diriltti. Biz
bunun tanıklarıyız. Gordugunuz ve tanıdıgınız bu adam, Isa'nın adı sayesinde, O'nun adına olan
imanla sapasaglam oldu. Hepinizin gozu onunde onu tam saglıga kavusturan, Isa'nın aracılıgıyla
etkin olan imandır. 

Elcilerin İsleri 14:6-10 

Bunu ogrenen Pavlus'la Barnaba, Likaonya'nın Listra ve Derbe kentlerine ve cevre bolgeye
kacarak oralarda da Mujde'yi yaydılar. 

Listra'da, ayakları tutmayan bir adam vardı. Dogustan koturumdu, hic yuruyemiyordu. Pavlus'un
soylediklerini dinledi. Onu dikkatle suzen Pavlus, iyilestirilebilecegine imanı oldugunu gorerek
yuksek sesle ona, “Kalk, ayaklarının uzerinde dur!” dedi. Adam yerinden fırlayıp yurumeye
basladı.

 

Elcilerin İsleri 16:16-18 

Bir gun biz dua yerine giderken, karsımıza, falcılık ruhuna tutulmus kole bir kız cıktı. Bu kız,
gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanc saglıyordu. Pavlus'u ve bizleri izleyerek,
“Bu adamlar yuce Tanrı'nın kullarıdır, size kurtulus yolunu bildiriyorlar!” diye bagırıp durdu. Ve
gunlerce surdurdu bunu. Sonunda, bundan cok rahatsız olan Pavlus arkasına donerek ruha, “Isa
Mesih'in adıyla, bu kızın icinden cıkmanı buyuruyorum” dedi. Ruh hemen kızın icinden cıktı. 


