UZDROWIENIE - WERSETY


Służcie Panu, Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją. Oddalę też
choroby spośród ciebie. Nie będzie roniącej ani niepłodnej w twoim kraju. Liczbę dni twoich
uczynię pełną.
2 Mojż. 23,25-26



Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem
są przy nim; lecz w tym postąpiłeś głupio, toteż odtąd będziesz miał ciągłe wojny.
2 Kron. 16,9



Nie dosięgnie cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu twego;
Ps. 91,10



Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje.
Ps. 91,16



Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza
wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje.
Ps. 103,2-3



Wtedy wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje, aby
ich uleczyć I wyratować ich od zagłady.
Ps. 107,19-20



Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów! Nie spuszczaj ich z oczu,
zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego
ich ciała.
Przyp. 4,20.22



Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest
zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy
nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni
Iz. 53,4-5



I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mię
oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast
został oczyszczony z trądu.
Mat. 8,2-3



I rzekł Jezus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie! I został uzdrowiony sługa w
tej godzinie.
Mat. 8,13



A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i
uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza
proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.
Mat. 8,16-17



Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy - rzekł do
sparaliżowanego: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego!
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Mat. 9,6


A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł: Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej
chwili niewiasta była uzdrowiona.
Mat. 9,22



I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował ewangelię
o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc.
Mat. 9,35



Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony
wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.
Mat. 10,8



A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd i szło za nim wielu, i uzdrowił ich
wszystkich.
Mat. 12,15



I poznali go mężowie onej miejscowości, roznieśli wieść po całej owej okolicznej krainie, i
przyniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli, i prosili go, aby się mogli dotknąć szaty
jego; a którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
Mat. 14,35-36



I przyszło do niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz
wielu innych i kładli ich u nóg jego, a On ich uzdrowił, tak iż się lud zdumiewał, widząc, że
niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą, i wielbili Boga Izraela.
Mat. 15,30-31



I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.
Mat. 21,22



Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, tylko wierz!
Mar. 5,36



A Jezus rzekł do niego: Co się tyczy tego: Jeżeli coś możesz, to: Wszystko jest możliwe dla
wierzącego.
Mar. 9,23



A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: Mistrzu,
abym przejrzał. Tedy mu rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i
szedł za nim drogą.
Mar. 10,51-52



Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że
otrzymacie, a spełni się wam.
Mar. 11,24



I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i
ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki
będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi
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językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na
chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.
Mar. 16,15-18


Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa.
Łuk. 1,37



Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie
i obfitowały.
Jan 10,10



Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu przynosząc chorych i dręczonych
przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni.
Dz. 5,16



Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i
uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim.
Dz. 10,38



Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim,
namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan
go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.
Jak. 5,14-15



On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla
sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.
1 Piotr. 2,24



Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak,
jak dobrze się ma dusza twoja.
3 Jan. 2,2
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