
Slovenski - Ozdravljajo  č   Pisma - Healing Scriptures

2 Mojzes - II Mojzesova 15:26 in rekel: Ako boš res poslušal glas Gospoda, 
svojega Boga, in delal, kar je prav v očeh njegovih, in pazil na zapovedi 
njegove in čuval vse postave njegove, ne pošljem nad te nobene teh 
bolezni, ki sem jih poslal nad Egipt, zakaj jaz sem Gospod, zdravnik tvoj.

5 Mojzes - V Mojzesova 7:15 Gospod odvrne od tebe vsako bolezen in ne da, 
da bi te zadela katera kužnih egiptovskih bolezni, ki jih poznaš, ampak 
pošlje jih nad tvoje sovražilce.

Psalmi 107:20 poslal je besedo svojo in jih ozdravil, in jih je otel pogina.
Psalmi 146:8 Gospod odpira oči slepim, Gospod vzdiguje potrte, Gospod ljubi 

pravične,
Izaija 35:5 Tedaj izpregledajo oči slepim in gluhim se odpro ušesa.
Izaija 53:5 A on je bil ranjen zaradi naših prestopkov, je bil potrt zaradi naših 

krivic; kazen ga je zadela zaradi našega miru in rane njegove so bile nam v
ozdravljenje.

Izaija 58:8 Tedaj napoči kakor zarja svetloba tvoja in zdajci zacvete zdravje 
tvoje, in pred teboj pojde pravičnost tvoja, slava Gospodova bode zadnja 
straža tvoja.

Jeremija 30:17 Kajti povrnem ti zdravje in rane tvoje zacelim, govori Gospod, 
ker so te »pregnanko« imenovali, rekoč: Ta je Sion, po kateri nihče ne 
vprašuje.

Jeremija 33:6 Glej, jaz ga pripravim v pravi stan in zdravje, ter jih ozdravim in 
jim razodenem obilost miru in resnice.

Malahija 4:2(3:22) Spominjajte se zakona Mojzesa, hlapca mojega, ki sem mu 
ga zapovedal na Horebu, postave in sodbe za vsega Izraela.

Matej - Matevž 4:23,24 In Jezus je hodil okoli po vsej Galileji, učeč po njih 
shodnicah in oznanjujoč evangelij kraljestva in ozdravljajoč vsako bolezen 
in vsako slabost med ljudstvom. 24 In glas o njem se razširi po vsej Siriji, 
in prineso mu vse bolnike z različnimi boleznimi in mukami, in obsedence 
in mesečne in mrtvoudne, in jih ozdravi.

Matej - Matevž 8:16,17 Ko se je pa zvečerilo, mu prineso mnogo obsedencev; 
in izžene duhove z besedo in ozdravi vse bolnike; 17 da se izpolni, kar je 
rečeno po preroku Izaiju, ki pravi: »On je nase vzel slabosti naše in nosil 
bolezni naše.«

Matej - Matevž 9:35 In hodil je Jezus po vseh mestih in vaseh, učeč po njih 
shodnicah in oznanjujoč evangelij kraljestva in ozdravljajoč vsako bolezen 
in vsako slabost.

Matej - Matevž 10:1,8 In pokliče svojih dvanajst učencev in jim podeli oblast 
nad nečistimi duhovi, da jih izganjajo, in da ozdravljajo vsako bolezen in 
vsako slabost. (Marko 3:14,15) 8 ne torbe na pot, ne dveh plaščev, ne 



obuvala, ne palice: kajti delavec je vreden svoje hrane.
Matej - Matevž 11:5 Slepci izpregledujejo in hromi hodijo, gobavci se očiščajo

in gluhi slišijo, mrtvi vstajajo in ubogim se oznanja evangelij.
Matej - Matevž 12:15 Ko pa Jezus to zazna, se umakne odtod; in mnogo jih 

gre za njim, in ozdravi jih vse
Matej - Matevž 15:30 In pridejo k njemu velike množice, ki so imeli s seboj 

hrome, slepce, mutce, pohabljene in mnogo drugih, ter jih polože k nogam 
Jezusovim; in on jih ozdravi,

Matej - Matevž 17:20 On jim pa reče: Zavoljo malovernosti svoje. Kajti 
resnično vam pravim, če imate vere za gorčično zrno, porečete tej gori: 
Premakni se odtod tja! in se premakne, in nič vam ne bode nemogoče.

Marko 1:34 In ozdravil je mnogo bolnikov različnih bolezni in zlih duhov je 
mnogo izgnal ter ni dovolil govoriti zlim duhovom, ker so ga poznali.

Marko 3:10 Kajti mnogo jih je bil ozdravil, zato so se rinili k njemu, da bi se 
ga dotaknili, katerikoli so imeli nadloge.

Marko 6:5,6,13 In ni mogel ondi nobenega čudeža storiti, razen da je le malo 
bolnikov, položivši nanje roke, ozdravil. 6 In čudil se je njih neveri. In hodil 
je po vaseh v okolišu in učil. 13 in so izganjali mnoge zle duhove in mazali 
z oljem mnoge bolnike in jih ozdravljali.

Marko 6:55,56 ter obletajo vso tisto okolico in začno na posteljah prinašati 
bolnike tja, kjer so slišali, da biva. 56 In kamorkoli je prišel, v vasi ali v 
mesta ali v sela, so po ulicah pokladali bolnike in ga prosili, da bi se smeli 
dotakniti le roba njegove obleke; in katerikoli so se ga dotaknili, so 
ozdraveli.

Marko 8:23-25 In prime slepca za roko in ga pelje ven iz vasi ter pljune v oči 
njegove, in položivši roke nanj, ga vpraša, če kaj vidi? 24 In izpregleda ter 
reče: Vidim ljudi, kajti kakor drevesa jih vidim, da okoli hodijo. 25 Potem 
mu zopet položi roke na oči, in on vidi razločno, in je ozdravel in videl 
bistro vse.

Marko 9:29 In reče jim: Ta rod ne more iziti z ničimer razen z molitvijo in 
postom.

Marko 16:17,18 Tiste pa, ki verujejo, bodo spremljala ta znamenja: V imenu 
mojem bodo izganjali zle duhove, govorili bodo nove jezike, 18 kače bodo 
prijemali, in če izpijo kaj strupenega, ne bo jim škodovalo, na bolnike bodo
pokladali roke, in ozdravijo.

Luka - Lukež 4:18 »Duh Gospodov je nad menoj, zato ker me je pomazilil, da 
naj oznanim blagovestje ubogim, poslal me je, da oznanim jetnikom 
izpuščenje in slepcem izpregled, da izpustim zatirance na svobodo,

Luka - Lukež 4:40 Ko je pa sonce zahajalo, vsi, ki so imeli bolnike z različnimi
boleznimi, jih privedo k njemu; on pa na vsakega izmed njih položi roke ter 
jih ozdravi.

Luka - Lukež 5:15 Toda govorica o njem se je še tem bolj razglaševala, in 



velike množice so se zbirale, da bi ga poslušali in da bi jih ozdravljal njih 
bolezni.

Luka - Lukež 5:17-25 In zgodi se neki dan, da je učil, in sedeli so tam farizeji 
in učeniki postave, ki so bili prišli iz vseh vasi galilejskih in judejskih in iz 
Jeruzalema. In moč Gospodova je bila pričujoča, da bi jih ozdravljal. 18 In 
glej, možje neso na postelji človeka, ki je mrtvouden, in skušajo, kako bi 
ga prinesli in položili pred njega. 19 In ko spričo množice ne najdejo, kod 
bi ga noter nesli, zlezejo na streho in skozi strešnike ga spuste s posteljo 
vred v sredo pred Jezusa. 20 In ko vidi njih vero, mu reče: Človek, 
odpuščeni so ti grehi tvoji. 21 Pa začno premišljati pismarji in farizeji, 
govoreč v sebi: Kdo je ta, ki govori bogokletje? Kdo more odpuščati grehe 
razen Bog sam? 22 Jezus, spoznavši njih misli, pa odgovori in jim reče: Kaj
premišljate v srcih svojih? 23 Kaj je laže, reči: Odpuščeni so ti grehi tvoji, 
ali reči: Vstani in hodi? 24 Da pa boste vedeli, da ima oblast Sin človekov, 
na zemlji odpuščati grehe (veli mrtvoudnemu): Tebi pravim, vstani in vzemi
posteljo svojo in pojdi na dom svoj. 25 In takoj vstane pred njimi in vzame, 
na čemer je ležal, in odide na dom svoj, hvaleč Boga.

Luka - Lukež 6:17-19 In gre z njimi doli in se ustavi na ravnem kraju, in okrog 
njega velika truma učencev njegovih in velika množica ljudstva iz vse 
Judeje in iz Jeruzalema in iz Tirskega in Sidonskega primorja, 18 ki so bili 
prišli, da bi ga slišali in da bi jih ozdravil njih bolezni; in tisti, ki so jih 
mučili nečisti duhovi, so bili ozdravljeni. 19 In vsa množica je iskala, da bi 
se ga dotikali, ker moč je iz njega šla in ozdravljala vse.

Luka - Lukež 7:21,22 Ravno tisto uro pa jih je mnogo ozdravil bolezni in muk 
in hudobnih duhov in mnogim slepcem je dal vid. 22 In Jezus odgovori in 
jima reče: Pojdita in sporočita Janezu, kar sta videla in slišala: slepci 
izpregledujejo, hromci hodijo, gobavci se očiščajo, gluhi slišijo, mrtvi 
vstajajo, ubogim se oznanja evangelij.

Luka - Lukež 8:2 in nekatere žene, ki so bile ozdravljene hudobnih duhov in 
bolezni: Marija, ki se imenuje Magdalena, iz katere je bilo izšlo sedem zlih 
duhov,

Luka - Lukež 9:2,11 In pošlje jih oznanjevat kraljestvo Božje in ozdravljat 
bolnike. 11 Ko pa množice to zvedo, odidejo za njim; in sprejme jih in jim 
govori o kraljestvu Božjem in ozdravlja tiste, ki so potrebovali zdravja. 

Luka - Lukež 13:12 Ko pa jo Jezus ugleda, jo pokliče in ji reče: Žena, rešena 
si bolezni svoje.

Luka - Lukež 13:32 In reče jim: Pojdite in povejte temu lisjaku: Glej, izganjam 
zle duhove in ozdravljam danes in jutri, a tretji dan dokončam.

Janez 5:8,14 Veli mu Jezus: Vstani, vzemi posteljo svojo in hodi. 9 In precej 
je mož ozdravel, in vzame posteljo svojo in hodi. 14 Potem ga najde Jezus 
v templju in mu reče: Glej, ozdravljen si, ne greši več, da se ti kaj hujšega 
ne prigodi.



Janez 14:12 Resnično, resnično vam pravim: Kdor veruje v mene, bo tudi on 
vršil dela, ki jih jaz delam, in bo vršil še večja od teh: kajti jaz grem k 
Očetu.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 3:6 Peter pa veli: Srebra in zlata nimam; 
kar pa imam, to ti dam. V imenu Jezusa Kristusa Nazarečana vstani in 
hodi!

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 5:15,16 da so celo nosili bolnike na ulice
in jih pokladali na postelje in odre, da bi vsaj senca mimoidočega Petra 
obsenčila koga od njih. 16 Shajala pa se je tudi množica iz sosednjih mest 
v Jeruzalem, in so prinašali bolnike in tiste, ki so jih mučili nečisti duhovi; 
in vsi so bili ozdravljeni.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 10:38 veste o Jezusu iz Nazareta, kako 
ga je pomazilil Bog s svetim Duhom in z močjo; ki je hodil okrog, deleč 
dobrote in ozdravljajoč vse, ki so bili obvladani od hudiča, ker je bil Bog z 
njim.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 19:11,12 n ne male čudeže je delal Bog 
po rokah Pavlovih; 12 tako da so na bolnike pokladali celo potne prte ali 
predpasnike od života njegovega, in bolezni so jih puščale in hudobni 
duhovi so izhajali iz njih.

Rimljanom 8:26 Enako pa pomaga tudi Duh našim slabostim. Kajti česa naj 
prosimo, kakor je treba, ne vemo; temveč Duh sam prosi za nas z 
neizrečnimi vzdihi.

I Korinčanom 12:9 drugemu pa vera v istem Duhu, a drugemu dar ozdravljati v
istem Duhu,

I Korinčanom 12:28 In nekatere si je postavil Bog v cerkvi prvič za apostole, 
drugič za preroke, tretjič za učitelje, potem je dal čudežne moči, potem 
darove ozdravljanja, zmožnost pomagati, vladati, raznovrstnost jezikov.

Filipljanom 2:27 In res, da je zbolel in je bil blizu smrti; ali Bog se ga je 
usmilil, a ne samo njega, ampak tudi mene, da ne bi imel žalosti nad 
žalost.

Jakob - Jakobov 5:14 Je li kdo bolan med vami, naj pokliče k sebi starešine 
cerkve, in molijo naj nad njim ter ga mazilijo z oljem v imenu Gospodovem.

I Petrov 2:24 on je grehe naše sam na telesu svojem nesel na les, da bi 
grehom odmrli in živeli pravičnosti; z njegovimi ranami ste bili ozdravljeni.

III Janezov 1:2 Ljubljeni, želim, da se ti v vsem dobro godi in da si zdrav, 
kakor se dobro godi duši tvoji.
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