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2 Mojzeszowa 15:26 I rzekł: Będzieszli pilnie słuchał głosu Pana Boga twego, a
co dobrego w oczach jego czynić będziesz, i nakłonisz uszy ku przykazan-
iom jego, strzegąc wszystkich ustaw jego, żadnej niemocy, którąm 
dopuścił na Egipt, nie dopuszczę na cię; bom Ja Pan, który cię leczę.

5 Mojzeszowa 7:15 Oddali też Pan od ciebie każdą niemoc, i wszelkie choroby 
egipskie złe, o których wiesz; nie dopuści ich na cię, ale je przepuści na 
wszystkie, którzy cię nienawidzą.

Psalmów 107:20 Posyła słowo swe, i uzdrawia ich,a wybawia ich z grobu.
Psalmów 146:8 Pan otwiera oczy ślepych; Pan podnosi upadłych; Pan miłuje 

sprawiedliwych.
Izajasza 35:5 Tedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych tworzone będą.
Izajasza 53:5 Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla 

nieprawości naszych; kaźń pokoju naszego jest na nim, a sinością jego 
jesteśmy uzdrowieni.

Izajasza 58:8 Tedy wyniknie jako zorza ranna światłość twoja, a zdrowie 
twoje prędko zakwitnie! i pójdzie przed tobą sprawiedliwość twoja, a 
chwała Pańska zbierze cię.

Jeremiasza 30:17 Tedyć zdrowie przywrócę, i od ran twoich uleczę cię, mówi 
Pan, przeto, że wygnaną nazwali cię (mówiąc:) Tać jest Syon, niemasz 
nikogo, ktoby ją nawiedził.

Jeremiasza 33:6 Wszakże Ja przywiodę ich do zdrowia, i uleczę a uzdrowię 
ich, i objawię im obfitość pokoju, a pokoju pewnego.

Malachiasza 4:2 Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wznijdzie słońce 
sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego; tedy wychodzić 
będziecie, i porościecie jako cielęta karmne.

Mateusza 4:23,24 I obchodził Jezus wszystkę Galileją, ucząc w bóżnicach ich,
i każąc Ewangieliją królestwa a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką ni-
emoc między ludem. 24 I rozeszła się wieść o nim po wszystkiej Syryi; i prz-
ywodzono do niego wszystkie żle się mające, a rozmaitemi chorobami i mę-
kami zdjęte, także i opętane, i lunatyki i powietrzem ruszone; i uzdrawiał je.

Mateusza 8:16,17 A gdy był wieczór, przywiedli do niego wiele opętanych: i 
wyganiał duchy słowem; i wszystkie, którzy się żle mieli, uzdrawiał; 17 Aby 
się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On 
niemocy nasze na się wziął, a choroby nasze nosił.

Mateusza 9:35 I obchodził Jezus wszystkie miasta i miasteczka, nauczając w 
bóżnicach ich, i każąc Ewangieliję królestwa, a uzdrawiając wszelką 
chorobę, i wszelką niemoc między ludem.

Mateusza 10:1 A zwoławszy dwunastu uczniów swoich, dał im moc nad duchy 
nieczystymi, aby je wyganiali, i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką 
niemoc. (Marka 3:14,15)



Mateusza 10:8 Chore uzdrawiajcie, trędowate oczyszczajcie, umarłe 
wskrzeszajcie, dyjabły wyganiajcie; darmoście wzięli, darmo dawajcie.

Mateusza 11:5 Ślepi widzą, a chromi chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, a 
głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, i ubogim Ewangielija opowiadana 
bywa;

Mateusza 12:15 Ale Jezus poznawszy to, odszedł stamtąd, i szedł za nim lud 
wielki; i uzdrowił one wszystkie,

Mateusza 15:30 I przyszedł do niego wielki lud, mając z sobą chrome, ślepe, 
nieme, ułomne i inszych wiele, i kładli je u nóg Jezusowych, i uzdrawiał je,

Mateusza 17:20 Lecz Jezus rzekł do nich: Dla niedowiarstwa waszego; 
zaprawdę bowiem powiadam wam: Jeźlibyście, mając wiarę jako ziarno 
gorczyczne, rzekli tej górze: Przenieś się stąd na ono miejsce, tedy się 
przeniesie, a nic niemożebnego wam nie będzie.

Marka 1:34 I uzdrowił wiele tych, co się żle mieli na rozliczne choroby, i 
wygnał wiele dyjabłów, a nie dopuścił mówić dyjabłom; bo go znali.

Marka 3:10 Albowiem ich wiele uzdrawiał, tak iż nań padali, aby się go 
dotykali, którzykolwiek choroby mieli.

Marka 6:5,6,13 I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, oprócz iż niektóre chore,
wkładając na nie ręce, uzdrowił. 6 A dziwował się niedowiarstwu ich, i 
obchodził okoliczne miasteczka, nauczając. 13 I wyganiali wiele dyjabłów, i
wiele chorych olejkiem mazali i uzdrawiali je.

Marka 6:55,56 Obieżawszy wszystkę onę okoliczną krainę, poczęli nosić na 
łożach tych, którzy się żle mieli, gdziekolwiek usłyszeli o nim, że tam jest. 
56 A gdziekolwiek on wszedł do miasteczek, albo do miast, albo do wsi, 
kładli niemocne po ulicach, i prosili go, aby się tylko dotykali podołka szaty
jego; a ile się go ich dotknęli, byli uzdrowieni.

Marka 8:23-25 A ująwszy onego ślepego za rękę, wywiódł go precz za 
miasteczko, i plunąwszy na oczy jego, włożył na niego ręce, i pytał go, 
jeźliby co widział. 24 A on spojrzawszy w górę, rzekł: Widzę ludzi; bo widzę, 
że chodzą jako drzewa. 25 Potem zasię włożył ręce na oczy jego, i rozkazał 
mu w górę spojrzeć; i uzdrowiony jest na wzroku, tak że i z daleka 
wszystkich jasno widział.

Marka 9:29 A on im rzekł: Ten rodzaj dyjabłów inaczej wynijść nie może, tylko 
przez modlitwę i przez post.

Marka 16:17,18 A znamiona tych, co uwierzą, te naśladować będą: W imieniu 
mojem dyjabły wyganiać będą, nowemi językami mówić będą; 18 Węże 
brać będą, a choćby co śmiertelnego pili, nie zaszkodzi im; na niemocne 
ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą.

Lukasza 4:8 A odpowiadając Jezus rzekł mu: Pójdź precz ode mnie, szatanie! 
albowiem napisano: Panu, Bogu twemu, kłaniać się będziesz, i jemu 
samemu służyć będziesz.

Lukasza 4:40 A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli chorujące na 



rozmaite niemocy, przywodzili je do niego, a on na każdego z nich ręce 
włożywszy, uzdrawiał je.

Lukasza 5:15 I rozchodziła się tem więcej powieść o nim; i schodziły się mnó-
stwa wielkie aby go słuchały i uzdrowieni byli od niego od niemocy swoich.

Lukasza 5:17-25 I stało się dnia niektórego, że on nauczał, a siedzieli też tam i
Faryzeuszowie i nauczyciele Zakonu, którzy się byli zeszli ze wszystkich 
miasteczek Galilejskich i Judzkich, i z Jeruzalemu; a moc Pańska 
przytomna była uzdrawianiu ich. 18 A oto mężowie nieśli na łożu człowieka 
powietrzem ruszonego, i szukali, jakoby go wnieść i postawić przed nim. 19
A gdy nie znaleźli, którędy by go wnieśli, dla ciżby, wstąpiwszy na dach, 
przez posowę spuścili go łożem w pośrodek przed Jezusa. 20 Który 
ujrzawszy wiarę ich, rzekł mu: Człowiecze! odpuszczone są tobie grzechy 
twoje. 21 Tedy poczęli myślić nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie, mówiąc: 
Któż to jest, co mówi bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy, tylko 
sam Bóg. 22 Ale Jezus poznawszy myśli ich, odpowiadając rzekł do nich: 
Cóż myślicie w sercach waszych? 23 Cóż jest łatwiejszego, rzec: 
Odpuszczone są tobie grzechy twoje, czyli rzec: Wstań a chodź? 24 Ale 
iżbyście wiedzieli, że Syn człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy,
(rzekł powietrzem ruszonemu:) Tobie mówię: Wstań, a wziąwszy na się łoże
swoje, idź do domu twego. 25 A on zarazem wstawszy przed nimi, wziąwszy
na się to, na czem leżał, szedł do domu swego, wielbiąc Boga.

Lukasza 6:17-19 A zstąpiwszy z nimi stanął na miejscu pola równego, i 
gormada uczniów jego, i wielkie mnóstwo ludu ze wszystkiej Judzkiej 
ziemi, i z Jeruzalemu, i z kraju pomorskiego, leżącego przy Tyrze i Sydonie, 
którzy byli przyszli, aby go słuchali, i byli uzdrowieni od chorób swoich; 18 I
ci, którzy byli trapieni od duchów nieczystych, byli uzdrowieni. 19 A 
wszystek lud szukał, jakoby się go dotknąć; albowiem moc wychodziła z 
niego, i uzdrawiała wszystkich.

Lukasza 7:21,22 A onejże godziny wiele ich uzdrowił od chorób, od niemocy, i 
od duchów złych, i wiele ślepych wzrokiem darował. 22 A odpowiadając 
Jezus, rzekł im: Szedłszy oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli, iż 
ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, głusi słyszą, 
umarli zmartwychwstają, a ubogim opowiadana bywa Ewangielija.

Lukasza 8:2 I niektóre niewiasty, które był uzdrowił od duchów złych i od 
niemocy ich, jako Maryja, którą zwano Magdaleną, z której było siedm 
dyjabłów wyszło;

Lukasza 9:2,11 I rozesłał je, żeby kazali królestwo Boże, i uzdrawiali niemoc-
ne. 11 Czego gdy się lud dowiedział, szedł za nim; a przyjąwszy je, mówił im
o królestwie Bożem; a te, którzy uzdrowienia potrzebowali, uzdrawiał.

Lukasza 13:12 Tę gdy ujrzał Jezus, zawołał jej do siebie i rzekł: Niewiasto! 
uwolnionaś od niemocy twojej.

Lukasza 13:32 I rzekł im: Idźcie, a powiedzcie temu lisowi: Oto wyganiam 



dyjabły, i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia dokończenie wezmę.
Jana 5:8,14 Rzekł mu Jezus: Wstań, weźmij łoże twoje, a chodź. 14 Potem go 

Jezus znalazł w kościele i rzekł mu: Otoś się stał zdrowym, nie grzesz 
więcej, aby co gorszego na cię nie przyszło.

Jana 14:12 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy w mię, sprawy 
które Ja czynię, i on czynić będzie, i większe nad te czynić będzie; bo ja 
odchodzę do Ojca mego.

Dzieje Apostolskie 3:6 I rzekł Piotr: Srebra i złota nie mam; lecz co mam, to ci 
daję: W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań, a chodź.

Dzieje Apostolskie 5:15,16 Tak że i na ulice wynosili chorych i kładli je na 
pościelach i łóżkach, aby przynajmniej cień Piotra przychodzącego zacienił 
niektórych z nich. 16 Schodziło się też i mnóstwo z okolicznych miast do 
Jeruzalemu, przynosząc chorych i nagabanych od duchów nieczystych; a ci
wszyscy byli uzdrowieni.

Dzieje Apostolskie 10:38 Jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem 
Świętym i mocą, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkie 
opanowane od dyjabła; albowiem Bóg był z nim.

Dzieje Apostolskie 19:11,12 A nie lada cuda czynił Bóg przez ręce Pawłowe; 
12 Tak iż na chore przynoszono chustki albo przepaski od ciała jego, i 
odchodziły od nich choroby, i duchowie żli wychodzili z nich.

Rzymian 8:26 Także też i Duch dopomaga mdłościom naszym. Albowiem o co 
byśmy się modlić mieli, jako potrzeba, nie wiemy; ale tenże Duch 
przyczynia się za nami wzdychaniem niewymownem.

1 Koryntian 12:9 A drugiemu wiara w tymże Duchu, a drugiemu dar 
uzdrawiania w tymże Duchu, a drugiemu czynienie cudów, a drugiemu 
proroctwo, a drugiemu rozeznanie duchów.

1 Koryntian 12:28 A niektórych Bóg postanowił we zborze, najprzód 
Apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, 
potem dary uzdrawiania, pomocników, rządców, rozmaitość języków.

Filipian 2:27 Bo wprawdzie chorował mało nie na śmierć; ale się Bóg zmiłował
nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym nie miał smutku na 
smutek.

Jakuba 5:14 Choruje kto między wami, niechże zawoła starszych zborowych, 
a niech się modlą za nim, pomazując go olejkiem w imieniu Pańskiem;

1 Piotra 2:24 Który grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo, abyśmy 
obumarłszy grzechom sprawiedliwości żyli, którego sinością uzdrowieni 
jesteście.

3 Jana 1:2 Najmilszy! najprzód żądam, aby ci się dobrze powodziło i abyś był 
zdrów, tak jako się dobrze powodzi duszy twojej.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance - COS-HAD.org


