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Мацьвея 4:23,24 І хадзіў Ісус па ўсёй Галілеі, навучаючы ў сынагогах іхніх і 
абвяшчаючы Эвангельле Валадарства, і аздараўляючы ўсякую хваробу і 
ўсякую немач у народзе. 24. І прайшлі пра Яго чуткі па ўсёй Сірыі, і 
прыводзілі да Яго ўсіх нядужых, з рознымі хворасьцямі і пакутамі, і 
апанаваных дэманамі, і люнатыкаў, і спараліжаваных, і Ён іх аздараўляў.

Мацьвея 8:16,17 Калі ж надыйшоў вечар, прывялі да Яго шмат апанаваных 
дэманамі, і Ён выгнаў духаў словам, і ўсіх хворых аздаравіў, 17. каб 
споўнілася сказанае праз прарока Ісаю, які кажа: Ён узяў нашыя нядужасьці
і панёс хваробы. Мацьвея 9:35 І абыходзіў Ісус усе 
гарады і мястэчкі, навучаючы ў сынагогах і абвяшчаючы Эвангельле 
Валадарства, і аздараўляючы ўсякую хваробу і ўсякую немач у народзе.

Мацьвея 10:1 І, паклікаўшы дванаццаць вучняў Сваіх, Ён даў ім уладу над 
нячыстымі духамі, каб выганяць іх і аздараўляць усякую хваробу і ўсякую 
немач. (Марка 3:14,15)

Мацьвея 10:8 Нядужых аздараўляйце, пракажоных ачышчайце, мёртвых 
уваскрашайце, дэманаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма давайце.

Мацьвея 11:5 сьляпыя бачаць і кульгавыя ходзяць, пракажоныя ачышчаюцца і
глухія чуюць, мёртвыя ўваскрасаюць і ўбогім дабравесьціцца. (Ісая 35:5)

Мацьвея 12:15 Але Ісус, даведаўшыся, пайшоў адтуль; і пайшлі за Ім вялікія 
натоўпы, і Ён аздаравіў іх усіх.

Мацьвея 15:30 І падыйшлі да Яго шматлікія натоўпы, маючы з сабою 
кульгавых, сьляпых, нямых, калекаў і шмат іншых, і пакінулі іх ля ног Ісуса; і
Ён аздаравіў іх,

Мацьвея 17:20 А Ісус сказаў ім: Дзеля недаверства вашага. Бо сапраўды кажу
вам: калі вы маеце веру, як гарчычнае зерне і скажаце гары гэтай: Перайдзі
адгэтуль туды, дык яна пяройдзе; і нішто ня будзе немагчымым для вас.

Марка 1:34 І Ён аздаравіў многіх хворых на розныя хваробы, і многіх дэманаў 
выгнаў, і не дазваляў дэманам гаварыць, што яны ведаюць, што Ён — 
Хрыстос. Марка 3:10 Бо многіх Ён аздаравіў, 
таму пхаліся да Яго ўсе, што мелі немачы, каб дакрануцца да Яго.

Марка 6:5,6,13 І ня мог там учыніць ніводнага цуду, толькі некалькіх нямоглых,
усклаўшы рукі на іх, аздаравіў. 6. І зьдзіўляўся з недаверства іхняга. І 
абыходзіў навакольныя мястэчкі, навучаючы. 13 і мноства дэманаў 
выганялі, і многіх нямоглых мазалі алеем і аздараўлялі.

Марка 6:55,56 абеглі ўвесь той край, і пачалі на ложках прыносіць хворых 
туды, дзе, як чулі, быў Ён. 56. І, калі Ён уваходзіў у якое паселішча, або 
горад, або вёску, клалі нядужых на плошчах, і прасілі Яго, каб хоць крыса 
шаты Яго дакрануцца; і колькі іх дакранулася Яго, былі аздароўлены.

Марка 8:23-25,29 І, узяўшы сьляпога за руку, вывеў яго за мястэчка і, 
плюнуўшы на вочы ягоныя і ўсклаўшы на яго рукі, спытаўся ў яго, ці што 
бачыць. 24. І той, зірнуўшы, сказаў: Бачу людзей, што як дрэвы ходзяць. 
25. Потым зноў усклаў рукі на вочы яго і зрабіў, каб бачыў. І той зрабіўся 



здаровым, і ясна мог усё бачыць. 29 І Ён сказаў ім: Гэты род ніяк ня можа 
выйсьці, адно толькі праз малітву і пост.

Марка 16:17,18 А тым, што павераць, будуць такія знакі: у імя Маё выганяць 
будуць дэманаў, новымі мовамі гаварыць будуць, 18. зьмеяў браць будуць,
і калі што сьмяротнае вып’юць, не пашкодзіць ім, на нямоглых рукі 
ўскладуць, і яны будуць здаровыя.

Лукi 4:18 Дух Госпада на Мне, бо Ён памазаў Мяне дабравесьціць убогім, 
паслаў Мяне аздараўляць скрышаных сэрцам, абвяшчаць вязьням 
вызваленьне і сьляпым — вяртаньне зроку, пусьціць змучаных на свабоду,

Лукi 4:40 Пры захадзе сонца ўсе, якія мелі хворых на розныя хваробы, 
прыводзілі іх да Яго; і Ён, усклаўшы на кожнага з іх рукі, аздаравіў іх.

Лукi 5:15 Але тым больш разыйшлося слова пра Яго, і шматлікія натоўпы 
зьбіраліся да Яго слухаць і аздаравіцца ў Яго ад нядужасьцяў сваіх.

Лукi 5:17-25 І сталася, у адзін дзень, як Ён навучаў, і сядзелі фарысэі і 
законавучыцелі, якія прыйшлі з усіх мястэчак Галілеі і Юдэі, і Ерусаліму, і 
сіла Госпадава была дзеля аздараўленьня іх, 18. вось, нясуць мужчыны на 
ложку чалавека, які быў спараліжаваны, і хацелі ўнесьці яго [ў дом] і 
палажыць перад Ісусам; 19. і, не знайшоўшы, дзе пранесьці яго праз 
натоўп, узьлезьлі на дах і праз страху спусьцілі яго разам з ложкам на 
сярэдзіну перад Ісусам. 20. І Ён, бачачы веру іх, сказаў яму: Чалавеча! 
Адпускаюцца табе грахі твае. 21. І пачалі разважаць кніжнікі і фарысэі, 
кажучы: Хто Ён такі, што кажа блюзьнерства? Хто можа адпускаць грахі, 
акрамя аднаго Бога? 22. А Ісус, пазнаўшы думкі іхнія, адказваючы, сказаў 
ім: Што вы думаеце ў сэрцах вашых? 23. Што лягчэй сказаць: Адпускаюцца
табе грахі твае, ці сказаць: Устань і хадзі? 24. Але, каб вы ведалі, што Сын 
Чалавечы мае ўладу на зямлі адпускаць грахі, — сказаў Ён 
спараліжаванаму. — Кажу табе: устань і, узяўшы ложак твой, ідзі ў дом 
твой. 25. І той, адразу ўстаўшы перад імі, узяў тое, на чым ляжаў, і пайшоў 
у дом свой, славячы Бога.

Лукi 6:17-19 І, зыйшоўшы разам з імі, стаў на роўным месцы, і натоўп вучняў 
Ягоных, і вялікае мноства народу з усяе Юдэі, і Ерусаліму, і прыморскіх 
гарадоў Тыру і Сідону, 18. якія прыйшлі паслухаць Яго і аздаравіцца ад 
хваробаў сваіх, і тыя, якіх мучылі духі нячыстыя, былі аздароўленыя. 19. І 
ўвесь натоўп шукаў дакрануцца да Яго, бо ад Яго зыходзіла моц і 
аздараўляла ўсіх.

Лукi 7:21,22 У гэтую гадзіну Ён многіх аздаравіў ад хваробаў і немачаў, і ад 
злых духаў, і многім сьляпым вярнуў зрок. 22. І, адказваючы, Ісус сказаў ім: 
Пайдзіце, паведаміце Яну, што вы бачылі і чулі, што сьляпыя бачаць, 
кульгавыя ходзяць, пракажоныя ачышчаюцца, глухія чуюць, мёртвыя 
ўваскрасаюць, убогім дабравесьціцца.

Лукi 8:2 і некаторыя жанчыны, якія былі аздароўленыя ад злых духаў і 
нядужасьцяў: Марыя, называная Магдалена, з якое выйшлі сем дэманаў,

Лукi 9:2 І паслаў іх абвяшчаць Валадарства Божае і аздараўляць нядужых.
Лукi 9:11 Але народ, даведаўшыся, пайшоў за Ім; і Ён, прыняўшы іх, гаварыў з



імі пра Валадарства Божае, і тых, якія мелі патрэбу ў аздараўленьні, 
аздараўляў.

Лукi 13:12 Угледзеўшы яе, Ісус паклікаў яе і сказаў ёй: Жанчына! Ты 
вызвалена ад нядужасьці тваёй.

Лукi 13:32 І сказаў ім: Ідзіце, скажыце гэтаму лісу: Вось, Я выганяю дэманаў і 
аздараўляю сёньня і заўтра, і ў трэці дзень скончу.

Янa 5:8,14 Кажа яму Ісус: Устань, вазьмі ложак твой і хадзі. 14 Пасьля гэтага 
Ісус знаходзіць яго ў сьвятыні і кажа яму: Вось, ты стаўся здаровым, не 
грашы больш, каб ня сталася з табою нешта горшае.

Янa 14:12 Сапраўды, сапраўды кажу вам: хто верыць у Мяне, будзе рабіць 
тыя справы, якія Я раблю, і большыя за іх зробіць, бо Я да Айца Майго іду.

Дэei 3:6 А Пётар сказаў: Срэбра і золата няма ў мяне. А што маю, тое даю 
табе: у імя Ісуса Хрыста з Назарэту ўстань і хадзі!

Дэei 5:15,16 так што выносілі хворых на вуліцы і лажылі на ложках і насілках, 
каб хоць цень Пятра, які ішоў, ацяніў каго з іх. 16. Зыйшлося таксама ў 
Ерусалім мноства з навакольных гарадоў, несучы хворых і апанаваных 
нячыстымі духамі, якія ўсе былі аздароўленыя.

Дэei 10:38 як Бог памазаў Духам Сьвятым і моцай Ісуса з Назарэту, Які хадзіў,
робячы дабро і аздараўляючы ўсіх, прыгнятаных д’яблам, бо Бог быў з Ім.

Дэei 19:11,12 І Бог чыніў незвычайныя цуды праз рукі Паўла, 12. так што хусткі
ці паясы ад цела ягонага ўскладалі на нядужых, і пакідалі іх хваробы, і духі 
злыя выходзілі з іх.

Рымлянaў 8:26 Гэтаксама і Дух дапамагае ў слабасьцях нашых, бо мы ня 
ведаем, пра што маліцца, як трэба, але Сам Дух заступаецца за нас 
стагнаньнямі невымоўнымі.

1 Карыньцянaў 12:9,28 а іншаму — вера ў тым самым Духу; а другому — дары
азрадаўляньня ў тым самым Духу; 28 І адных Бог паставіў у царкве, па-
першае, апосталамі, па-другое, прарокамі, па-трэцяе, настаўнікамі; пасьля 
— [тых, хто мае] сілы, пасьля — дары аздараўляньня, дапамаганьня, 
гаспадараваньня, разнастайныя мовы.

Філіпянaў 2:27 Бо ён быў хворы амаль сьмяротна; але Бог зьлітаваўся над ім, 
дый не над ім толькі, але і нада мною, каб ня меў я смутку да смутку.

Якубa 5:14 Захварэў хто з вас? Няхай пакліча старостаў царквы, і няхай тыя 
памоляцца над ім, памазаўшы яго алеем у імя Госпада,

1 Пятрa 2:24 Ён грахі нашыя Сам узьнёс у целе Сваім на дрэва, каб мы, 
памёршы дзеля грахоў, жылі ў праведнасьці; ранамі Ягонымі вы 
аздароўленыя. (Ісая 53:5)

3 Янa 1:2 Улюбёны! Малюся, каб ты быў здаровы і пасьпяховы ў-ва ўсім, як 
пасьпяховая душа твая.

Зыход 15:26; Другазаконне 7:15 not get diseases of Egypt.
Ісая 58:8 God аздараўляў heal speedy.
Ярэмію 30:17; Ярэмію 33:6 God heals аздараўляў.
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