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Exodul 15:26 El a zis: ,,Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, 
Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta 
de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna 
din bolile cu cari am lovit pe Egipteni; căci Eu sînt Domnul, care te 
vindecă."

Deuteronom 7:15 Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ţ i va trimete 
niciuna din acele molime rele din Egipt pe cari le cunoşti, ci va lovi cu ele 
pe toţi ceice te urăsc.

Psalmi 107:20 a trimes cuvîntul Său şi i-a tămăduit, şi i-a scăpat de groapă.
Psalmi 146:8 Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei 

încovoiaţi; Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi.
Isaia 35:5 Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile 

surzilor;
Isaia 53:5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 

fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin 
rănile Lui sîntem tămăduiţi.

Isaia 58:8 Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi 
repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.

Ieremia 30:17 Dar te voi vindeca, şi îţi voi lega rănile, zice Domnul. Căci ei te 
numesc: ,Cel izgonit,' ,Sionul acela de care nimănui nu-i pasă."

Ieremia 33:6 Iată, îi voi da vindecare şi sănătate, îi voi vindeca, şi le voi 
deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie.

Maleahi 4:2 Dar pentru voi, cari vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele 
neprihănirii, şi tămăduirea va fi supt aripile Lui; veţi ieşi, şi veţi sări ca 
viţeii din grajd.

Matei 4:23,24 Isus străbătea toată Galilea, învăţînd pe norod în sinagogi, 
propovăduind Evanghelia 'mpărăţiei, şi tămăduind orice boală şi orice 
neputinţă care era în norod. 24 I s'a dus vestea în toată Siria; şi aduceau la 
El pe toţi ceice sufereau de felurite boale şi chinuri: pe cei îndrăciţi, pe cei 
lunatici şi pe cei slăbănogi; şi El îi vindeca.

Matei 8:16,17 Seara, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin cuvîntul Lui, a 
scos din ei duhurile necurate, şi a tămăduit pe toţi bolnavii, 17 ca să se 
împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice: ,,El a luat 
asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat boalele noastre."

Matei 9:35 Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţînd pe norod în 
sinagogi, propovăduind Evanghelia 'mpărăţiei, şi vindecînd orice fel de 
boală şi orice fel de neputinţă, care era în norod.

Matei 10:1 Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, şi le-a dat 
putere să scoată afară duhurile necurate, şi să tămăduiască orice fel de 



boală şi orice fel de neputinţă. (Marcu 3:14,15)
Matei 10:8 Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi 

afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.
Matei 11:5 Orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sînt curăţiţi, surzii

aud, morţii înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.
Matei 12:15 Dar Isus, ca unul care ştia lucrul acesta, a plecat de acolo. După 

El au mers multe noroade. El a tămăduit pe toţi bolnavii,
Matei 15:30 Atunci au venit la El multe noroade, avînd cu ele şchiopi, orbi, 

muţi, ciungi, şi mulţi alţi bolnavi I-au pus la picioarele Lui, şi El i-a 
tămăduit;

Matei 17:20 ,,Din pricina puţinei voastre credinţe", le-a zis Isus. ,,Adevărat vă 
spun că, dacă aţi avea credinţă cît un grăunte de muştar, aţi zice muntelui 
acestuia: ,Mută-te de aici colo', şi s'ar muta; nimic nu v'ar fi cu neputinţă.

Marcu 1:34 El a vindecat pe mulţi cari pătimeau de felurite boale; de 
asemenea, a scos mulţi draci, şi nu lăsa pe draci să vorbească, pentrucă-L 
cunoşteau.

Marcu 3:10 Căci El vindeca pe mulţi şi de aceea toţi cei ce aveau boli, se 
înghesuiau spre El ca să se atingă de El.

Marcu 6:5,6 N'a putut să facă nici o minune acolo, ci doar Şi-a pus mînile 
peste cîţiva bolnavi, şi i-a vindecat. 6 Şi se mira de necredinţa lor.

Marcu 6:13 Scoteau mulţi draci, şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi, şi-i 
vindecau.

Marcu 6:55,56 au alergat prin toate împrejurimile, şi au început să aducă pe 
bolnavi în paturi, pretutindeni pe unde se auzea că era El. 56 Oriunde intra 
El, în sate, în cetăţi sau în cătune, puneau pe bolnavi pe pieţe, şi-L rugau să
le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Şi toţi cîţi se atingeau 
de El, erau tămăduiţi.

Marcu 8:23-25 Isus a luat pe orb de mînă, şi l-a scos afară din sat; apoi i-a pus 
scuipat pe ochi, Şi-a pus mînile peste el, şi l-a întrebat: ,,Vezi ceva?" 24 El 
s'a uitat, şi a zis: ,,Văd nişte oameni umblînd, dar mi se par ca nişte 
copaci." 25 Isus i-a pus din nou mînile pe ochi; i-a spus să se uite ţintă; şi 
cînd s'a uitat, a fost tămăduit, şi a văzut toate lucrurile desluşit.

Marcu 9:29 ,,Acest soi de draci", le-a zis El, ,,nu poate ieşi decît prin 
rugăciune şi post."

Marcu 16:17,18 Iată semnele cari vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele 
Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; 18 vor lua în mînă şerpi; dacă 
vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mînile peste bolnavi, 
şi bolnavii se vor însănătoşa."

Luca 4:8 Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,'napoia Mea, Satano! Este scris: Să te 
închini Domnului, Dumnezeului tău, şi numai Lui să-I slujeşti."

Luca 4:40 La asfinţitul soarelui, toţi cei ce aveau bolnavi atinşi de felurite 
boale, îi aduceau la El. El 'şi punea mînile peste fiecare din ei, şi-i vindeca.



Luca 5:15 Se răspîndea tot mai mult vestea despre El, şi oamenii se strîngeau 
cu grămada, ca să-L asculte şi să fie vindecaţi de boalele lor.

Luca 5:17-25 'ntr'una din zile, Isus învăţa pe noroade. Nişte Farisei şi 
învăţători ai Legii, cari veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din 
Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece. 18 
Şi iată că nişte oameni purtau într'un pat pe un slăbănog, şi căutau să-l 
ducă înlăuntru, ca să-l pună înaintea Lui. 19 Fiindcă n'aveau pe unde să-l 
ducă înlăuntru, din pricina norodului, s'au suit pe acoperişul casei, şi l-au 
coborît cu patul printre cărămizi, în mijlocul adunării, înaintea lui Isus. 20 
Cînd le-a văzut credinţa, Isus a zis: ,,Omule, păcatele îţi sînt iertate!" 21 
Cărturarii şi Fariseii au început să cîrtească, şi să zică în ei înşişi: ,,Cine 
este acesta, de rosteşte hule? Cine poate să ierte păcatele decît singur 
Dumnezeu?" 22 Isus, care le-a cunoscut gîndurile, a luat cuvîntul şi le-a zis:
,,Pentruce cîrtiţi în inimile voastre? 23 Ce este mai lesne: a zice: ,Păcatele 
îţi sînt iertate', sau a zice: ,Scoală-te, şi umblă?' 24 Dar, ca să ştiţi că Fiul 
omului are putere pe pămînt să ierte păcatele: -,Ţie îţi poruncesc', a zis El 
slăbănogului, ,scoală-te, ridică-ţ i patul, şi du-te acasă" 25 Şi numaidecît, 
slăbănogul s'a sculat, în faţa lor, a ridicat patul pe care zăcea şi s'a dus 
acasă, slăvind pe Dumnezeu.

Luca 6:17-19 S'a pogorît împreună cu ei, şi S'a oprit într'un podiş unde se aflau
mulţi ucenici de ai Lui, şi o mare mulţime de oameni, cari veniseră din 
toată Iudea, din Ierusalim, şi de pe lîngă marea Tirului şi a Sidonului, ca să-
L asculte şi să fie vindecaţi de boalele lor. 18 Cei chinuiţi de duhuri 
necurate, erau vindecaţi. 19 Şi tot norodul căuta să se atingă de El, 
pentrucă din El ieşea o putere, care-i vindeca pe toţi.

Luca 7:21,22 Chiar în clipa aceea, Isus a vindecat pe mulţi de boale, de 
chinuri, de duhuri rele, şi multor orbi le-a dăruit vederea. 22 Şi, drept 
răspuns, le-a zis: ,,Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit: orbii 
văd, şchiopii umblă, leproşii sînt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, şi 
săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

Luca 8:2 şi mai erau şi nişte femei, cari fuseseră tămăduite de duhuri rele şi 
de boale; Maria, zisă Magdalina, din care ieşiseră şapte draci,

Luca 9:2 Apoi i-a trimes să propovăduiască 'mpărăţia lui Dumnezeu, şi să 
tămăduiască pe cei bolnavi.

Luca 9:11 Noroadele au priceput lucrul acesta, şi au mers după El. Isus le-a 
primit bine, le vorbea despre 'mpărăţia lui Dumnezeu, şi vindeca pe cei ce 
aveau trebuinţă de vindecare.

Luca 13:12 Cînd a văzut-o Isus, a chemat-o, şi i-a zis: ,,Femeie, eşti deslegată 
de neputinţa ta."

Luca 13:32 ,,Duceţi-vă", le-a răspuns El, ,,şi spuneţi vulpii aceleia: ,Iată că 
scot dracii, şi săvîrşesc vindecări astăzi şi mîne, iar a treia zi voi isprăvi.

Ioan 5:8,14 ,,Scoală-te", i-a zis Isus, ,,ridică-ţ i patul şi umblă." 14 După aceea,



Isus l-a găsit în Templu, şi i-a zis: ,,Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să 
nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întîmple ceva mai rău."

Ioan 14:12 Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el 
lucrările pe cari le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decît acestea; 
pentrucă Eu mă duc la Tatăl:

Faptele Apostolilor 3:6 Atunci Petru i-a zis: ,,Argint şi aur, n'am; dar ce am, îţi 
dau: 'n Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!"

Faptele Apostolilor 5:15,16 pînă acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe uliţe, şi 
îi puneau pe paturi şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci cînd va trece Petru, 
măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. 16 Mulţimea, deasemenea, 
alerga la Ierusalim, din cetăţile vecine, şi aducea pe cei bolnavi şi pe cei 
chinuiţi de duhuri necurate: şi toţi se vindecau.

Faptele Apostolilor 10:38 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfînt şi cu putere pe 
Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi 
cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.

Faptele Apostolilor 19:11,12 Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin 
mînile lui Pavel; 12 pînă acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau 
şorţuri, cari fuseseră atinse de trupul lui, şi-i lăsau boalele, şi ieşeau afară 
din ei duhurile rele.

Romani 8:26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim
cum trebuie să ne rugăm. Dar însuş Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine 
negrăite.

1 Corintieni 12:9 altuia credinţa, prin acelaş Duh; altuia, darul tămăduirilor, 
prin acelaş Duh;

1 Corintieni 12:28 Şi Dumnezeu a rînduit în Biserică, întîi, apostoli; al doilea, 
prooroci; al treilea, învăţători; apoi, pe ceice au darul minunilor; apoi pe cei
ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cîrmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.

Filipeni 2:27 Ce-i drept, a fost bolnav, şi foarte aproape de moarte, dar 
Dumnezeu a avut milă de el. Şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să n'am 
întristare peste întristare.

Iacob 5:14 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii (Sau: 
bătrîni.). Bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn
în Numele Domnului.

1 Petru 2:24 El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, 
fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi 
fost vindecaţi.

3 Ioan 1:2 Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţ i meargă bine, şi 
sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.
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