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Exodus 15:26 A řekl: Jestliže skutečně poslouchati budeš hlasu Hospodina 
Boha svého, a činiti budeš, což spravedlivého jest před očima jeho, a 
nakloníš Uší k přikázaním jeho, a ostříhati budeš všech ustavení jeho: 
žádné nemoci, kterouž jsem dopustil na Egypt, nedopustím na tebe; nebo 
já jsem Hospodin, kterýž tě uzdravuji.

Deuteronomium 7:15 Vzdálí také od tebe Hospodin všeliký neduh, a všecky 
zlé nemoci Egyptské, kteréž znáš; nevzloží jich na tebe, ale vzloží je na 
všecky, kteříž tě nenávidí.

Žalmy 107:20 Posílá slovo své, a uzdravuje je, a vysvobozuje je z hrobu.
Žalmy 146:8 Hospodin otvírá oči slepých, Hospodin pozdvihuje snížených, 

Hospodin miluje spravedlivé.
Izajáš 35:5 Tehdáž otevrou se oči slepých, otevrou se též i uši hluchých.
Izajáš 53:5 On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti 

naše; kázeň pokoje našeho na něj vzložena, a zsinalostí jeho lékařství nám
způsobeno.

Izajáš 58:8 Tehdáž se vyrazí jako jitřní Záře světlo tvé, a zdraví tvé rychle 
zkvetne; předcházeti tě zajisté bude spravedlnost tvá, a sláva 
Hospodinova zbéře tě.

Jeremiáš 30:17 Tehdáž když tobě navrátím zdraví, a na rány tvé zhojím tě, dí 
Hospodin, proto že zahnanou nazývali tebe, říkajíce: Tato jest Sion, není 
žádného, kdo by ji navštívil.

Jeremiáš 33:6 Aj, já zopravuji je a vzdělám, a uzdravím obyvatele, a zjevím 
jim hojnost pokoje, a to stálého.

Malachiáš 4:2 Vám pak, kteříž se bojíte jména mého, vzejde slunce 
spravedlnosti, a zdraví budena paprslcích jeho. Tedy vycházeti budete,a 
porostete jako telata vykrmená.

Matouš 4:23,24 I procházel Ježíš všecku Galilei, uče v Shromážděních jejich 
a Káže evangelium království, a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh 
v lidu. 24 A rozešla se o něm pověst po Vší Syrii. I vodili k němu všecky 
nemocné, rozličnými neduhy a trápeními obklíčené, i ďábelníky, i 
náměsičníky, i šlakem poražené a uzdravoval je.

Matouš 8:16,17 A když byl večer, přivedli k němu mnohé, kteříž ďábelství 
měli, a on vymítal duchy slovem, a všecky, kteříž se zle měli, uzdravil, 17 
Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího: Onť vzal na se 
mdloby naše, a neduhy nesl.

Matouš 9:35 I obcházel Ježíš všecka města i městečka, uče v školách jejich 
a Káže evangelium království, a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh 



v lidu.
Matouš 10:1 A svolav dvanácte učedlníků svých, dal jim moc nad duchy 

nečistými, aby je vymítali, a aby uzdravovali všelikou nemoc, i všeliký 
neduh. (Marek 3:14,15)

Matouš 10:8 Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství
vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte.

Matouš 11:5 Slepí vidí, a kulhaví chodí, malomocní se čistí, a Hluší Slyší, 
mrtví z mrtvých vstávají, a chudým evangelium se zvěstuje.

Matouš 12:15 A věděv to Ježíš, šel odtud. I šli za ním zástupové mnozí, a 
uzdravil je všecky.

Matouš 15:30 I přišli k němu zástupové mnozí, majíce s sebou kulhavé, slepé,
němé, polámané a jiné mnohé. I kladli je k nohám Ježíšovým, a on je 
uzdravoval,

Matouš 17:20 Ježíš pak řekl jim: Pro nevěru svou. Amen zajisté pravím vám: 
Budete-li míti víru jako zrno horčičné, díte hoře této: Přejdi odsud tam, i 
přejde, a nebudeť vám nic nemožného.

Marek 1:34 I uzdravoval mnohé ztrápené rozličnými neduhy, a ďábelství 
mnohá vymítal, a nedopouštěl mluviti ďáblům; nebo znali ho.

Marek 3:10 Nebo mnohé uzdravoval, tak že naň padali, aby se ho dotýkali, 
kteřížkoli měli neduhy.

Marek 6:5,6 I nemohl tu divu žádného učiniti, jediné málo nemocných, 
vzkládaje na ně ruce, uzdravil. 6 I podivil se jejich nevěře, a obcházel 
vůkol po městečkách, uče.

Marek 6:13 A ďábelství mnohá vymítali, a mazali olejem mnohé nemocné, i 
uzdravovali.

Marek 6:55,56 A běhajíce po Vší krajině té, počali na ložcích nositi nemocné, 
kdežkoli uslyšeli o něm, že by byl. 56 A kamžkoli vcházel do městeček neb
do měst neb do vsí, na ulicech kladli neduživé, a prosili ho, aby se aspoň 
podolka roucha jeho dotkli. A kolikož jich koli se jeho dotklo, uzdraveni 
byli.

Marek 8:23-25 I ujav toho slepého za ruku, vyvedl jej ven z městečka, a plinuv
na oči jeho, a vloživ na něj ruce, otázal se ho, viděl-li by co. 24 A on 
pohleděv zhůru, řekl: Znamenám lidi; nebo vidím, že chodí jako stromové. 
25 Potom opět vložil ruce na oči jeho, a kázal mu hleděti zhůru. I uzdraven 
jest, tak že i zdaleka jasně viděl všecky.

Marek 9:29 I řekl jim: Toto pokolení nijakž nemůž vyjíti, jediné skrze modlitbu
a půst.

Marek 16:17,18 Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato mítibudou: Ve jménu mém 
ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti, 18 Hady bráti, a jestliže by co
jedovatého pili, nikoliť jim neuškodí; na nemocné ruce vzkládati budou, a 
dobře se míti budou.



Lukáš 4:8 I odpověděv Ježíš, řekl jemu: Jdi pryč ode mne, satanáši; nebo 
psáno jest:Pánu Bohu svému budeš se klaněti, a jemu samému sloužiti.

Lukáš 4:40 Při západu pak slunce všickni, kteříž měli nemocné rozličnými 
neduhy, vodili je k němu, a on na jednoho každého z nich ruce vzkládav, 
uzdravoval je.

Lukáš 5:15 Tedy rozhlašovala se více řeč o něm, a scházeli se zástupové 
mnozí, aby jej slyšeli, a uzdravováni byli od něho v svých nemocech.

Lukáš 5:17-25 I stalo se v jeden den, že on učil. A seděli také tu i farizeové a 
zákona učitelé, kteříž se byli sešli ze všech městeček Galilejských a 
Judských i z Jeruzaléma, a moc Páně přítomna byla k uzdravování jich. 18 
A aj, muži nesli na loži člověka, kterýž byl šlakem poražený, i hledali 
vnésti ho a položiti před něj. 19 A nenalezše, kterou by jej stranou vnesli 
pro zástup, vstoupili na dům, a skrze podlahu spustili jej s ložem u 
prostřed před Ježíše. 20 Kterýžto viděv víru jejich, řekl mu: Člověče, 
odpuštěniť jsou tobě hříchové tvoji. 21 Tedy počali přemyšlovati zákonníci
a farizeové, řkouce: Kdo jest tento, kterýž mluví rouhání? Kdo může 
odpustiti hříchy, jediné sám Bůh? 22 Poznav pak Ježíš myšlení jejich, 
odpovídaje, řekl jim: Co přemyšlujete v srdcích svých? 23 Co jest snáze 
říci: Odpouštějí se tobě hříchové tvoji, čili říci: Vstaň a choď? 24 Ale 
abyste věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštěti hříchy, řekl 
šlakem poraženému: Toběť pravím: Vstaň, a vezma lože své, jdi do domu 
svého. 25 A hned vstav před nimi, vzal, na čemž ležel, i odšel do domu 
svého, velebě Boha.

Lukáš 6:17-19 I sstoupiv s nimi, stál na místě polním, a zástup učedlníků 
jeho, a množství veliké lidu ze všeho Judstva i z Jeruzaléma, i z Týru i z 
Sidonu, kteříž při moři jsou, kteříž byli přišli, aby jej slyšeli, a uzdraveni 
byli od neduhů svých, 18 I kteříž trápeni byli od duchů nečistých. A byli 
uzdravováni. 19 A všecken zástup hledal se ho dotknouti; nebo moc z něho
vycházela, a uzdravovala všecky.

Lukáš 7:21,22 A v touž hodinu mnohé uzdravil od neduhů, od nemocí a duchů 
zlých, a slepým mnohým zrak dal. 22 Odpověděv pak Ježíš, řekl jim: 
Jdouce, povězte Janovi, co jste viděli a slyšeli, že slepí vidí, kulhaví chodí,
malomocní očištění přijímají, Hluší Slyší, mrtví z mrtvých vstávají, chudým 
se zvěstuje evangelium.

Lukáš 8:2 I ženy některé, kteréž byl uzdravil od duchů zlých a od nemocí: 
Maria, Kteráž slove Magdaléna, z níž bylo sedm ďáblů vyšlo,

Lukáš 9:2 I poslal je, aby kázali království Boží, a uzdravovali nemocné.
Lukáš 9:11 Zvěděvše pak zástupové, šli za ním; i přijal je, a mluvil jim o 

království Božím, a ty, kteříž uzdravení potřebovali, uzdravoval.
Lukáš 13:12 A uzřev ji Ježíš, zavolal jí k sobě, a řekl jí: Ženo, zproštěna jsi od 

nemoci své.



Lukáš 13:32 I řekl jim: Jdouce, povězte lišce té: Aj, vymítám ďábly, a 
uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dokonám.

Jan 5:8,14 Dí jemu Ježíš: Vstaň, vezmi lože své a choď. 14 Potom pak nalezl 
jej Ježíš v chrámě, a řekl jemu: Aj, zdráv jsi učiněn; nikoli víc nehřeš, aťby 
se něco Horšího nepřihodilo.

Jan 14:12 Amen, amen pravím vám: Kdož věří ve mne, skutky, kteréž já 
činím, i on činiti bude, a větší nad ty činiti bude; nebo já jdu k Otci svému.

Skutky 3:6 Tedy řekl Petr: Stříbra a zlata nemám, ale což mám, to tobě dám. 
Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď.

Skutky 5:15,16 Tak že i na ulice vynášeli nemocné, a kladli na ložcích a na 
nosidlách, aby, když by šel Petr, aspoň stín jeho stínil na některé z nich. 
16 Scházelo se pak množství z okolních měst do Jeruzaléma, nesouce 
nemocné a trápené od duchů nečistých, a uzdravováni byli všickni.

Skutky 10:38 Kterak Ježíše od Nazaréta pomazal Bůh Duchem svatým a 
mocí. Kterýž chodil, dobře čině, a uzdravuje všecky posedlé od ďábla; 
nebo Bůh s ním byl.

Skutky 19:11,12 A divy veliké činil Bůh skrze ruce Pavlovy, 12 Tak že i na 
nemocné nosívali od jeho těla šátky a fěrtochy, a odstupovaly od nich 
nemoci, a duchové nečistí vycházeli z nich.

Římanům 8:26 Ano také i Duch pomocen jest mdlobám našim. Nebo zač 
bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten Duch prosí za 
nás lkáními nevypravitelnými.

1 Korintským 12:9 Jinému pak víra v témž Duchu, jinému darové uzdravování 
v jednostejném Duchu.

1 Korintským 12:28 A některé zajisté postavil Bůh v církvi nejprv apoštoly, 
druhé proroky, třetíučitele, potom moci, potom dary uzdravování, 
pomocníky, správce, rozličnostjazyků.

Filipským 2:27 A bylť jistě nemocen, i blízek smrti, ale Bůh se nad ním 
smiloval, a ne nad ním toliko, ale i nade mnou, abych zámutku na zámutek 
neměl.

Jakubův 5:14 Stůně-li kdo z vás? Zavolej Starších zboru, ať se modlí za něho,
mažíce jej olejem ve jménu Páně.

1 Petra 2:24 Kterýžto hříchy naše na svém těle sám vnesl na dřevo, abychom 
hříchům zemrouce, spravedlnosti živi byli, jehož zsinalostí uzdraveni jste.

3 Janův 1:2 Nejmilejší, žádámť obzvláštně, abys se dobře měl, a zdráv byl, 
tak jako duše tvá dobře se má.
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