
Sweden - B  otade   Skrift   - Healing Scriptures

2 Moseboken 15:26 Han sade:» Om du hör HERRENS, din Guds, röst och gör
vad rätt är i Hans ögon och lyssnar till Hans bud och håller alla Hans 
stadgar, så skall jag icke lägga på dig någon av de sjukdomar som jag 
lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.»

5 Moseboken 7:15 Och HERREN skall avvända från dig all krankhet; ingen 
av Egyptens alla svåra sjukdomar, som du väl känner, skall han lägga på 
dig; han skall i stället låta dem komma över alla dem som hata dig.

Psaltaren 107:20 Han sände sitt Ord och botade dem och räddade dem från 
graven.

Psaltaren 146:8 HERREN öppnar de blindas ögon, HERREN upprättar de 
nedböjda, HERREN älskar de rättfärdiga,

Jesaja 35:5 Då skola de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas.
Jesaja 53:5 Ja, Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för 

våra missgärningars skull; näpsten var lagd på Honom, för att vi skulle få
frid, och genom Hans sår bliva vi helade.

Jesaja 58:8 Då skall ljus bryta fram för dig såsom en morgonrodnad, och 
dina sår skola läkas med hast, och din rätt skall då gå framför dig och 
HERRENS härlighet följa dina spår.

Jeremia 30:17 Ty jag vill hela dina sår och läka dig från de slag du har fått, 
säger HERREN, då man nu kallar dig»den fördrivna», »det Sion som 
ingen frågar efter».

Jeremia 33:6 Dock, jag skall hela dess sår och skaffa läkedom och läka 
dem, och jag skall låta dem skåda frid och trygghet i överflöd.

Malaki 4:2 Men för eder, I som frukten Mitt Namn, Skall Rättfärdighetens 
sol gå upp med läkedom under Sina vingar. Då skolen I slippa ut och 
hoppa såsom kalvar, som hava varit instängda i stallet.

Matteus 4:23,24 Och Han gick omkring i hela Galileen och undervisade i 
deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla 
slags sjukdomar och allt slags skröplighet bland folket. 24 Och ryktet 
om Honom gick ut över hela Syrien, och man förde till Honom alla sjuka 
som voro hemsökta av olika slags lidanden och plågor, alla som voro 
besatta eller månadsrasande eller lama; och Han botade dem.

Matteus 8:16,17 Men när det hade blivit afton, förde man till Honom många 
som voro besatta; och Han drev ut andarna med sitt blotta Ord, och alla 
som voro sjuka botade Han, 17 för att det skulle fullbordas, som var sagt



genom profeten Esaias, när han sade:» Han tog på sig våra krankheter, 
och våra sjukdomar bar Han.»

Matteus 9:35 Och Jesus gick omkring i alla städer och byar och 
undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och 
botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet.

Matteus 10:1 Och han kallade till sig Sina tolv lärjungar och gav dem makt 
över orena andar, till att driva ut dem, så ock makt att bota alla slags 
sjukdomar och allt slags skröplighet. (Markus 3:14,15)

Matteus 10:8 Boten sjuka, uppväcken döda, gören spetälska rena, driven ut
onda andar. I haven fått för intet; så given ock för intet.

Matteus 11:5 blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, 
döda uppstå, och 'för fattiga förkunnas glädjens budskap'.

Matteus 12:15 Men när Jesus fick veta detta, gick Han bort därifrån; och 
många följde Honom, och han botade dem alla,

Matteus 15:30 Då kom mycket folk till Honom, och de hade med sig halta, 
blinda, dövstumma, lytta och många andra; dem lade de ned för hans 
fötter, och Han botade dem,

Matteus 17:20 Han svarade dem:» För eder otros skull. Ty sannerligen 
säger jag eder: Om I haven tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn,
så skolen I kunna säga till detta berg: 'Flytta dig härifrån dit bort', och 
det skall flytta sig; ja, intet skall då vara omöjligt för eder.»

Markus 1:34 Och Han botade många som ledo av olika slags sjukdomar; 
och Han drev ut många onda andar, men tillstadde icke de onda andarna
att tala, eftersom de kände Honom.

Markus 3:10 Ty Han botade många och blev därför överlupen av alla som 
hade någon plåga och fördenskull ville röra vid Honom.

Markus 6:5,6 Och Han kunde icke där göra någon kraftgärning, utom att 
Han botade några få sjuka, genom att lägga händerna på dem. 6 Och 
Han förundrade sig över deras otro. Sedan gick Han omkring i byarna, 
från den ena byn till den andra, och undervisade.

Markus 6:13 och de drevo ut många onda andar och smorde många sjuka 
med olja och botade dem.

Markus 6:55,56 och man skyndade omkring med bud i hela den trakten, och
folket begynte då överallt bära de sjuka på sängar dit där man hörde att 
Han var. 56 Och varhelst Han gick in i någon by eller någon stad eller 
någon gård, där lade man de sjuka på de öppna platserna. Och de bådo 
Honom att åtminstone få röra vid hörntofsen på Hans mantel; och alla 
som rörde vid den blevo hulpna.

Markus 8:23-25 Då tog Han den blinde vid handen och ledde honom utanför 



byn; sedan spottade Han på hans ögon och lade händerna på Honom och
frågade honom: »Ser du något?» 24 Han såg då upp och svarade:» Jag 
kan urskilja människorna; jag ser dem gå omkring, men de likna träd.» 
25 Därefter lade Han åter händerna på Hans ögon, och nu såg han tydligt
och var botad och kunde jämväl på långt håll se allting klart.

Markus 9:29 Han svarade dem:» Detta slag kan icke drivas ut genom något 
annat än bön och fasta.»

Markus 16:17,17 Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom Mitt 
Namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål, 18 
ormar skola de taga i händerna, och om de dricka något dödande gift, så
skall det alls icke skada dem; på sjuka skola de lägga händerna, och de 
skola då bliva friska.»

Lukas 4:18 »Herrens Ande är över Mig, ty Han har smort Mig. Han har satt 
Mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet
för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet

Lukas 4:40 Men när solen gick ned, förde alla till Honom sina sjuka, sådana
som ledo av olika slags sjukdomar. Och Han lade händerna på var och en
av dem och botade dem.

Lukas 5:15 Men ryktet om Honom spridde sig dess mer; och mycket folk 
samlade sig för att höra Honom och för att bliva botade från sina 
sjukdomar.

Lukas 5:17-25 Nu hände sig en dag, då Han undervisade folket, att där 
sutto några fariséer och laglärare-sådana hade nämligen kommit dit från 
alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem-och Herrens kraft 
verkade, så att sjuka blevo botade av honom. 18 Då kommo några män 
dit med en lam man, som de buro på en säng; och de försökte komma in 
med honom för att lägga honom ned framför Jesus. 19 Men då de för 
folkets skull icke kunde finna något annat sätt att komma in med honom
stego de upp på taket och släppte honom tillika med sängen ned genom 
tegelbeläggningen, mitt ibland dem, framför Jesus. 20 När Han såg deras
tro, sade Han:» Min vän, dina synder äro dig förlåtna.» 21 Då begynte de 
skriftlärde och fariséerna tänka så:» Vad är denne för en, som talar så 
hädiska ord? Vem kan förlåta synder utom Gud allena?» 22 Men Jesus 
förnam deras tankar och svarade och sade till dem:» Vad är det I tänken 
i edra hjärtan? 23 Vilket är lättare att säga: 'Dina synder äro dig förlåtna'
eller att säga: 'Stå upp och gå'? 24 Men för att I skolen veta, att 
Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så säger jag 
dig» (och härmed vände Han sig till den lame):» Stå upp, tag din säng 
och gå hem.» 25 Då stod han strax upp i deras åsyn och tog sängen, som



han hade legat på, och gick hem, prisande Gud.
Lukas 6:17-19 Dessa tog Han nu med sig och steg åter ned och stannade på

en jämn plats; och en stor skara av Hans lärjungar var där församlad, så 
ock en stor hop folk ifrån hela Judeen och Jerusalem, och från 
kuststräckan vid Tyrus och Sidon. 18 Dessa hade kommit för att höra 
Honom och för att bliva botade från sina sjukdomar. Och jämväl de som 
voro kvalda av orena andar blevo botade. 19 Och allt folket sökte att få 
röra vid Honom, ty kraft gick ut ifrån Honom och botade alla.

Lukas 7:21,22 Just då höll Jesus på med att bota många som ledo av 
sjukdomar och plågor, eller som voro besatta av onda andar, och åt 
många blinda gav Han deras syn. 22 Och Han svarade och sade till 
männen:» Gån tillbaka och omtalen för Johannes vad I haven sett och 
hört: blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda 
uppstå, 'för fattiga förkunnas glädjens budskap'.

Lukas 8:2 så ock några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar 
och botade från sjukdomar: Maria, som kallades Magdalena, ur vilken sju
onda andar hade blivit utdrivna,

Lukas 9:2 Och Han sände ut dem till att predika Guds rike och till att bota 
sjuka.

Lukas 9:11 Men när folket fick veta detta, gingo de efter Honom. Och Han 
lät dem komma till sig och talade till dem om Guds rike; och dem som 
behövde botas gjorde han friska.

Lukas 13:12 Då nu Jesus fick se henne, kallade Han henne till sig och sade 
till henne »Kvinna, du är fri ifrån din sjuk dom»,

Lukas 13:32 Då svarade han dem:» Gån och sägen den räven, att jag i dag 
och i morgon driver ut onda andar och botar sjuka, och att jag först på 
tredje dagen är färdig.

Johannes 5:8,14 Jesus sade till honom:» Stå upp, tag din säng och gå.» 14 
Sedan träffade Jesus honom i helgedomen och sade till honom:» Se, du 
har blivit frisk; synda icke härefter, på det att icke något värre må 
vederfaras dig.»

Johannes 14:12 Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror på 
Mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större 
än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern,

Apgostlagärn 3:6 sade Petrus:» Silver och guld har jag icke; men vad jag 
har, det giver jag dig. I Jesu Kristi, Nasaréens Namn: stå upp och gå.»

Apgostlagärn 5:15,16 Ja, man bar de sjuka ut på gatorna och lade dem på 
bårar och i sängar, för att, när Petrus kom gående, åtminstone hans 
skugga måtte falla på någon av dem. 16 Och jämväl från städerna runt 



omkring Jerusalem kom folket i skaror och förde med sig sjuka och 
sådana som voro plågade av orena andar; och alla blevo botade.

Apgostlagärn 10:38 förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud 
hade smort Honom med helig ande och kraft, Honom som vandrade 
omkring och gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; 
ty Gud var med Honom.

Apgostlagärn 19:11,12 Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke
vanligt slag. 12 Man till och med tog handkläden och förkläden, som 
hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och 
sjukdomarna veko då ifrån dem, och de onda andarna foro ut.

Romarbrevet 8:26 Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi 
rätteligen böra bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott 
för oss med outsägliga suckar.

1 Korinterna 12:9 åt en annan gives tro i samme Ande, åt en annan givas 
helbrägdagörelsens gåvor i samme ene Ande,

1 Korinterna 12:28 Och Gud har i församlingen satt först och främst några 
till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till 
lärare, vidare några till att utföra kraftgärningar, ytterligare några till att 
hava helbrägdagörelsens gåvor, eller till att taga sig an de hjälplösa, 
eller till att vara styresmän, eller till att på olika sätt tala tungomål.

Filipperbrevet 2:27 Han har också verkligen varit sjuk, ja, nära döden, men 
Gud förbarmade sig över honom; och icke allenast över honom, utan 
också över mig, för att jag icke skulle få bedrövelse på bedrövelse.

Jakobsbrevet 5:14 Är någon glad, så må han sjunga lovsånger. Är någon 
bland eder sjuk, må  han då kalla till sig församlingens äldste; och dessa
må bedja över honom och i Herrens namn smörja honom med olja.

1 Petrus 2:24 Och»våra synder bar Han» i sin kropp upp på korsets trä, för 
att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; 
och»genom Hans sår haven I blivit helade».

3 Johannes 1:2 Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, 
och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock står väl till med din själ.
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