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2 Mózes 15:26 És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen 
hallgatsz és azt cselekeszed, a mi kedves az ő szemei előtt és 
figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet 
sem bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Égyiptomra 
bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.

5 Mózes 7:15 És távol tart az Úr te tőled minden betegséget, és 
Égyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, a melyeket ismersz; nem veti 
azokat te reád, hanem mind azokra, a kik gyűlölnek téged.

Zsoltárok 107:20 Kibocsátá az ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté 
őket az ő vermeikből.

Zsoltárok 146:8 Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a 
meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat.

Ézsaiás 35:5 Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei 
megnyittatnak,

Ézsaiás 53:5 És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi 
vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel 
gyógyulánk meg.

Ézsaiás 58:8 Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és 
meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr 
dicsősége követ.

Jeremiás 30:17 Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te 
sérülésedből, azt mondja az Úr. Mert számkivetettnek hívtak téged, Sion;
nincs, a ki tudakozódjék felőle.

Jeremiás 33:6 Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom 
őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit.

Malakiás 4:2 És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az 
igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és 
ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.

Máté 4:23,24 És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok 
zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és 
gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. 24 
És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, a kik 
rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, 
ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala 
őket.



Máté 8:16,17 Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy 
szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget; 
17 Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő 
vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.

Máté 9:35 És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván
azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának 
evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle 
erőtelenséget a nép között.

Máté 10:1 És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a 
tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden 
betegséget és minden erőtelenséget. (Márk 3:14,15)

Máté 10:8 Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat 
támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.

Máté 11:5 A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és 
a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek 
evangyéliom hirdettetik;

Máté 12:15 Jézus pedig észrevévén ezt, eltávozék onnan. És követé őt nagy
sokaság, és ő meggyógyítja vala mindnyájokat;

Máté 15:30 És nagy sokaság megy vala hozzá, vivén magokkal sántákat, 
vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezék őket a 
Jézus lábai elé és meggyógyítá őket,

Máté 17:20 Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert 
bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt 
mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi
sem volna lehetetlen néktek.

Márk 1:34 És meggyógyíta sokakat, a kik különféle betegségekben 
sínlődnek vala; és sok ördögöt kiűze, és nem hagyja vala szólni az 
ördögöket, mivelhogy őt ismerék.

Márk 3:10 Mert sokakat meggyógyított, úgy hogy a kiknek valami bajuk 
volt, reá rohanának, hogy illethessék őt.

Márk 6:5,6 Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak nehány beteget 
gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit. 6 És csodálkozik vala azoknak 
hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat, tanítván.

Márk 6:13 És sok ördögöt űznek vala ki, és olajjal sok beteget megkennek 
és meggyógyítnak vala.

Márk 6:55,56 És azt az egész környéket befutván, kezdék a betegeket a 
nyoszolyákon ide-oda hordozni, a merre hallják vala, hogy ő ott van. 56 
És a hová bemegy vala a falvakba vagy városokba vagy majorokba, a 



betegeket letevék a piaczokon, és kérik vala őt, hogy legalább a ruhája 
szegélyét illethessék. És valahányan csak illeték, meggyógyulának.

Márk 8:23-25 Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeté őt a falun kívül; 
és a szemeibe köpvén és kezeit reá tévén, megkérdé őt, ha lát-é 
valamit? 24 Az pedig föltekintvén, monda: Látom az embereket, mint 
valami járkáló fákat. 25 Azután kezeit ismét ráveté annak szemeire, és 
feltekintete véle. És megépüle, és látá messze és világosan mindent.

Márk 9:29 Ő pedig monda nékik: Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán 
könyörgéssel és bőjtöléssel.

Márk 16:17,18 Azok pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én 
nevemben ördögöket űznek;  új nyelveken szólnak. 18 Kígyókat vesznek 
föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik 
kezeiket, és meggyógyulnak.

Lukács 4:8 Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, Sátán; mert 
meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

Lukács 4:40 Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván: 
Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! De ő megdorgálván, nem engedé 
őket szólani, mivelhogy tudták,  hogy ő a Krisztus.

Lukács 5:15 A hír azonban annál inkább terjedt ő felőle; és nagy sokaság 
gyűle egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő 
betegségeikből.

Lukács 5:17-25 És lőn egy napon, hogy ő tanít vala: és ott ülének a 
farizeusok és a törvénynek tanítói, a kik jöttek Galileának és Júdeának 
minden faluiból és Jeruzsálemből: és az Úrnak hatalma vala ő vele, hogy 
gyógyítson. 18 És ímé valami férfiak ágyon egy embert hozának, a ki 
gutaütött vala; és igyekezének azt bevinni és ő elébe tenni. 19 De nem 
találván módot, hogy a sokaság miatt mikép vigyék őt be, felhágának a 
háztetőre, és a cseréphéjazaton át bocsáták őt alá ágyastól Jézus elé a 
középre. 20 És látván azoknak hitét, monda: Ember, megbocsáttattak 
néked a te bűneid. 21 Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdének 
tanakodni, mondván: Kicsoda ez, a ki ily káromlást szól? Ki bocsáthatja 
meg a bűnt, hanemha egyedül az Isten? 22 Jézus pedig észrevévén az ő 
tanakodásukat, felelvén, monda nékik: Mit tanakodtok a ti szívetekben? 
23 Melyik könnyebb, azt mondani: Megbocsáttattak néked a te bűneid; 
vagy azt mondani: Kelj fel és járj? 24 Hogy pedig megtudjátok, hogy az 
ember Fiának van hatalma e földön megbocsátani a bűnöket, (monda a 
gutaütöttnek): Néked mondom, kelj fel, és fölvévén nyoszolyádat, eredj 
haza! 25 És az rögtön felkelvén azok szemeláttára, fölvevé a min feküdt, 



és elméne haza, dicsőítvén az Istent.
Lukács 6:17-19 És alámenvén ő velök, megálla a síkságon, és az ő 

tanítványainak serege és a népnek nagy sokasága egész Júdeából és 
Jeruzsálemből és Tírusnak és Sídonnak tengermelléki határából, a kik 
jöttek, hogy hallgassák őt és meggyógyíttassanak betegségeikből. 18 És
a kik tisztátalan lelkektől gyötrettek, meggyógyulának. 19 És az egész 
sokaság igyekezik vala őt illetni: mert erő származék belőle, és 
mindeneket meggyógyíta.

Lukács 7:21,22 Azon órában pedig sokakat gyógyíta meg betegségéből, 
csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adá meg szeme 
világát. 22 És felelvén Jézus, monda nékik: Elmenvén mondjátok meg 
Jánosnak, a miket láttatok és hallottatok: hogy a vakok szemeik világát 
veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a 
halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangyéliom prédikáltatik.

Lukács 8:2 És némely asszonyok, a kiket tisztátalan lelkektől és 
betegségekből gyógyított meg, Mária,  a ki Magdalénának neveztetik, 
kiből hét ördög ment ki,

Lukács 9:2 És elküdé őket, hogy prédikálják az Isten országát, és 
betegeket gyógyítsanak.

Lukács 9:11 A sokaság pedig ezt megtudván, követé őt: és ő örömmel 
fogadván őket, szóla nékik az Isten országáról, és a kiknek gyógyulásra 
volt szükségök, azokat meggyógyítá.

Lukács 13:12 És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, 
feloldattál a te betegségedből!

Lukács 13:32 És monda nékik: Elmenvén mondjátok meg annak a rókának: 
Ímé ördögöket űzök ki és gyógyítok ma és holnap, és harmadnapon 
elvégeztetem.

János 5:8 Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!
János 5:14 Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: 

Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen 
dolgod!

János 14:12 Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is 
cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és
nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.

Apostolok 3:6 Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; 
hanem a mim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, 
kelj fel és járj!

Apostolok 5:15 Úgyannyira, hogy az utczákra hozák ki a betegeket, és 



letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak 
árnyéka is érje valamelyiket közülök,

Apostolok 5:16 És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, 
hozva betegeket és tisztátalan lelkektől gyötretteket: kik mind 
meggyógyulának.

Apostolok 10:38 A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel 
és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik
az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.

Apostolok 19:11,12 És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten 
Pál keze által: 12 Annyira, hogy a betegekhez is elvivék az ő testéről a 
keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és 
a gonosz lelkek kimenének belőlök.

Rómaiakhoz 8:26 Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi 
erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem 
tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan 
fohászkodásokkal.

1 Korintusi 12:9 Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás 
ajándékai azon egy Lélek által;

1 Korintusi 12:28 És pedig némelyeket rendelt az Isten az 
anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, 
harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak 
ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.

Filippiekhez 2:27 Mert bizony beteg volt, halálhoz közel; de az Isten 
könyörült rajta, nem csak ő rajta pedig, hanem én rajtam is, hogy 
szomorúság ne jőjjön szomorúságomra.

Jakab 5:14  Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és
imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.

1 Péter 2:24 A ki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a 
bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel 
gyógyultatok meg.

3 János 1:2 Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod,
és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.
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