
Slovak - Uzdravovali Písma - Healing Scriptures

2 Mojžišova 15:26 A riekol: Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho
Boha, a budeš robiť to, čo je spravedlivé v jeho očiach, a priložíš ucho k 
jeho prikázaniam a budeš ostríhať všetky jeho ustanovenia, niktorej z 
nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, lebo ja Hospodin 
som len, ktorý ťa uzdravuje.

5 Mojžišova 7:15 Hospodin odstráni od teba každú nemoc a všetky zlé neduhy 
egyptské, ktoré znáš; nevzloží ich na teba, ale ich dá na všetkých tých, 
ktorí ťa nenávidia.

Žalmy 107:20 Znova a znova poslal svoje slovo a uzdravoval ich a 
vyslobodzoval z ich mnohej záhuby.

Žalmy 146:8 Hospodin otvára oči slepých. Hospodin narovnáva zohnutých. 
Hospodin miluje spravedlivých.

Izaiáš 35:5  Vtedy sa otvoria oči slepých, a otvoria sa aj uši hluchých.
Izaiáš 53:5 A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše 

neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou 
sme uzdravení.

Izaiáš 58:8 Vtedy vypukne tvoje svetlo jako ranná zora, a tvoje zdravie rýchle 
vypučí, a tvoja spravedlivosť pojde pred tebou, a sláva Hospodinova ťa 
uzavrie ako zadná stráž.

Jeremiáš 30:17  Lebo ti priložím liek na tvoju boľavinu a uzdravím ťa od 
tvojich rán od úderu, hovorí Hospodin, pretože ťa volajú zahnanou hovoriac:
To je dcéra Siona; nemá nikoho, kto by sa pýtal po nej.

Jeremiáš 33:6  Hľa, obviažem jeho ranu a vyhojím a uzdravím ich a odhalím im
hojnosť pokoja a pravdy.

Malachiáš 4:2 Ale vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnce spravedlivosti,
a lekárstvo bude na jeho krýdlach; vyjdete a budete poskakovať ako 
vykŕmené teľatá.

Matúš 4:23,24 A oni hneď opustili loďku i svojho otca a išli za ním. 4.23 A 
Ježiš chodil dookola po celej Galilei učiac v tamojších synagógach a kážuc 
evanjelium kráľovstva a uzdravujúc každý neduh a každú chorobu medzi 
ľudom. 24 A rozniesol sa o ňom chýr po celej Sýrii, a vodili a nosili k nemu 
všetkých nemocných, trápených rôznymi neduhy a mukami, posadlých 
démonami a námesačníkov a porazených, a uzdravoval ich.

Matúš 8:16,17 A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadlých démonami, a 
on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil, 
8.17 aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý 
povedal: On vzal naše nemoci a naše neduhy niesol.

Matúš 9:35 A Ježiš chodil po všetkých tých mestách a mestečkách a učil v 
ich synagógach a kázal evanjelium kráľovstva a uzdravoval každý neduh i 



každú chorobu medzi ľudom.
Matúš 10:1 A privolajúc si svojich dvanástich učeníkov dal im právo a moc 

nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú 
chorobu. (Marek 3:14,15)

Matúš 10:8 Nemocných uzdravujte, malomocných očisťujte, mŕtvych krieste, 
démonov vyháňajte; darmo ste dostali, darmo dajte.

Matúš 11:5 slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi 
vstávajú z mŕtvych, a chudobným sa zvestuje evanjelium,

Matúš 12:15 Ale Ježiš to poznal a ušiel odtiaľ.
Matúš 15:30 A prišly k nemu mnohé zástupy majúc so sebou chromých, 

slepých, nemých, zmrzačených a mnoho inakších a hádzali ich k nohám 
Ježišovým, a uzdravoval ich,

Matúš 17:20 A on im povedal: Pre vašu neveru; lebo ameň vám hovorím, keby 
ste mali vieru jako horčičné zrno, poviete tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam
hen! a prejde, a nič vám nebude nemožným.

Marek 1:34 a uzdravil mnohých nemocných, strápených rozličnými neduhy, aj 
mnoho démonov vyhnal, a nedal démonom hovoriť, lebo ho znali.

Marek 3:10  lebo mnohých uzdravil, takže sa len tak všetci na neho valili, aby 
sa ho dotkli, ktorí mali nejaké choroby.

Marek 6:5,6 A nemohol tam učiniť nijaký div, krome čo na niekoľkých chorých
vzložil ruky a uzdravil ich. 6 A podivil sa ich nevere. A chodil vôkol po 
mestečkách a učil.

Marek 6:13 A vyháňali mnoho démonov a mazali mnohých chorých olejom a 
uzdravovali.

Marek 6:55,56 pobehali po celom tom okolí a začali nosiť chorých na 
ležiskách ta, kde počuli, že je. 56 A kamkoľvek išiel do dedín alebo do 
miest alebo do domov na poli, na tržiskách kládli nemocných a prosili ho, 
žeby sa aspoň lemu jeho rúcha smeli dotknúť, a všetci, ktorí sa ho dotkli, 
boli uzdravení.

Marek 8:23-25 A chopiac ruku slepého vyviedol ho von z mestečka a keď 
napľul v jeho oči, vzložil na neho ruky a pýtal sa ho, či niečo vidí? 24 A 
slepý pozrel hore a povedal: Vidím ľudí; lebo ich vidím chodiť ako nejaké 
stromy. 25 Potom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby pozrel hore. 
A tak bol uzdravený a videl všetko jasne a na ďaleko.

Marek 9:29 A povedal im: Toto pokolenie nemôže vyjsť nijakým činom, iba 
modlitbou a pôstom.

Marek 16:17,18 A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene 
budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazyky, 18 hadov budú brať, a
keby vypili niečo smrťonosné, neuškodí im; na chorých budú vzkladať ruky,
a budú sa mať dobre.

Lukáš 4:18 Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať 
chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť



zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu
Lukáš 4:40 Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali nemocných na rozličné 

neduhy, privádzali ich k nemu, a on vzkladajúc ruky na jedného každého z 
nich uzdravoval ich.

Lukáš 5:15 Ale povesť sa vždy väčšmi rozširovala o ňom. A mnohé zástupy sa 
schádzaly, aby ho počuli a aby boli ním uzdravení od svojich nemocí.

Lukáš 5:17-25 A stalo sa jedného z tých dní, že učil, a sedeli tam farizeovia a 
učitelia zákona, ktorí boli prišli zo všetkých mestečiek Galilee a Judska i z 
Jeruzalema, a moc Pánova bola prítomná uzdravovať ich. 18 A tu hľa, prišli
mužovia nesúc na posteli človeka, ktorý bol porazený, a hľadali spôsob 
vniesť ho a položiť pred neho. 19 A keď pre zástup nenašli cesty, ktorou by
ho boli vniesli, vyšli na dom a spustili ho s posteľou cez tehly povaly do 
prostredku pred Ježiša. 20 A on vidiac ich vieru povedal mu: Človeče, 
odpustené sú ti tvoje hriechy! 21 A zákonníci a farizeovia začali rozmýšľať 
a vraveli: A kto je tento, ktorý hovorí také rúhania? Kto môže odpúšťať 
hriechy krome samého Boha? 22 Ale Ježiš poznal ich myšlienky a 
odpovedal a riekol im: Čo to rozmýšľate vo svojich srdciach? 23 Čože je 
ľahšie, povedať: Odpustené sú ti tvoje hriechy, a či povedať: Vstaň a 
choď!? 24 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc na zemi odpúšťať 
hriechy - riekol porazenému: Tebe hovorím: Vstaň, vezmi svoju posteľ a iď 
do svojho domu! 25 A naskutku vstal pred nimi, vzal to, na čom ležal, a 
odišiel do svojho domu oslavujúc Boha.

Lukáš 6:17-19 A síduc s nimi stál na rovnom mieste i zástup jeho učeníkov a 
veliké množstvo ľudu z celého Judska a z Jeruzalema a z pomoria Týru a 
Sidona, ktorí boli prišli, aby ho počuli a aby boli uzdravení od svojich 
neduhov, 18 i tí, ktorých trápili nečistí duchovia, a boli uzdravovaní. 19 A 
všetok zástup hľadal dotknúť sa ho, lebo vychádzala od neho moc a 
uzdravovala všetkých.

Lukáš 7:21,22 A v tú istú hodinu uzdravil mnohých od neduhov a od iných 
rozličných trápení a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. 22 A 
Ježiš odpovedal a riekol im: Iďte a zvestujte Jánovi, čo ste videli a počuli, 
že slepí zase vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi 
vstávajú z mŕtvych, chudobným sa zvestuje evanjelium,

Lukáš 8:2 aj niektoré ženy, ktoré boly uzdravené od zlých duchov a od nemocí,
jako Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej bolo vyšlo sedem démonov,

Lukáš 9:2 A poslal ich kázať kráľovstvo Božie a uzdravovať nemocných a 
povedal im:

Lukáš 9:11 A keď to zvedely zástupy, išly za ním. A prijal ich a hovoril im o 
kráľovstve Božom a tých, ktorí potrebovali liečenia, uzdravoval.

Lukáš 13:12 A keď ju videl Ježiš, zavolal ju k sebe a povedal jej: Ženo, 
sprostená si svojej nemoci!

Lukáš 13:32 A on im povedal: Iďte a povedzte tej líške, že hľa, vyháňam 



démonov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím.
Ján 5:8,14 Vtedy mu riekol Ježiš: Vstaň, vezmi svoje ležisko a choď! 14 Potom

ho našiel Ježiš v chráme a povedal mu: Hľaď, ozdravel si; nikdy viac 
nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie!

Ján 14:12 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja 
činím, bude aj on činiť, a ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k 
svojmu Otcovi.

Skutky Apoštolov 3:6  Ale Peter povedal: Striebra a zlata nemám, ale čo mám, 
to ti dám; v mene Ježiša Krista, toho Nazarejského, vstaň a choď!

Skutky Apoštolov 5:15,16 takže i na ulice vynášali nemocných a kládli na 
posteliach a na nosidlách, aby, keď tade pojde Peter, aspoň jeho tieň 
zatienil niektorého z nich. 16 A schádzalo sa i množstvo z okolitých miest 
do Jeruzalema, ktorí niesli nemocných a takých, ktorých trápili nečistí 
duchovia, a boli všetci uzdravení.

Skutky Apoštolov 10:38 o Ježišovi z Nazareta, jako ho pomazal Bôh Svätým 
Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, 
ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Bôh.

Skutky Apoštolov 19:11,12 A Bôh činil nevšedné divy skrze ruky Pavlove, 12 
takže i na nemocných odnášali s jeho tela znojníky alebo zástery, a 
odchádzaly od nich neduhy a vychádzali z nich zlí duchovia.

Rimanom 8:26 A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo 
toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme: ale sám Duch sa 
prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami.

1 Korintským - Prvý Korinťanom 12:9 inému viera, v tom istom Duchu; inému 
milosti dary uzdravovania, v tom istom Duchu;

1 Korintským - Prvý Korinťanom 12:28 A síce jedných postavil Bôh v cirkvi, a 
to ponajprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov; potom 
divotvorné moci, potom milosti dary uzdravovania, ujímania sa potrebných, 
správy, druhy jazykov.

Filipským - Filipanom 2:27 Lebo aj skutočne bol tak onemocnel, že už bol 
blízky smrti. Ale Bôh sa zmiloval nad ním, avšak nie len nad ním samým, ale
aj nado mnou, aby som nemal zármutku na zármutok.

Jakubov 5:14 Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších sboru, a
nech sa modlia nad ním pomažúc ho olejom v mene Pánovom.

1 Petrov - Prvý Petrov 2:24 ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na 
drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravedlivosti, ktorého sinavicami 
ste uzdravení.

3 Jánov - Tretej Jánov 1:2 Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal vo všetkom 
dobre a že by si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša.
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