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Вихід 15:26 І сказав Він: Коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа, 
Бога твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися 
заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу,
що Я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо Я Господь, Лікар твій!

Повторення 7:15 І Господь відхилить від тебе всяку хворобу, і жодних 
лютих єгипетських недуг, які ти знаєш, не наведе їх на тебе, а дасть їх 
на всіх твоїх ворогів.

Псалми 107:20 Він послав Своє слово та їх уздоровив, і їх урятував з 
їхньої хвороби!

Псалми 146:8 Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих,
Господь милує праведних!

Ісая 35:5 Тоді то розплющаться очі сліпим і відчиняться вуха глухим,
Ісая 53:5 А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений 

був, кара на Ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено!
Ісая 58:8 Засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло, і хутко шкірою рана 

твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава 
Господня сторожею задньою!

Єремія 30:17 Бо вирощу шкурку на рані тобі, і з пораз тебе вилікую, 
говорить Господь, бо відкинута звано тебе, ти, Сіонська дочка, якої 
ніхто не шукає.

Єремія 33:6 Ось Я йому вирощу шкурку на рані, й дам ліки, та їх 
уздоровлю, і відкрию багатство спокою та правди для них!

Малахія 4:2 А для вас, хто Ймення Мойого боїться, зійде Сонце Правди та 
лікування в промінях Його, і ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі 
телята!

Матвій 4:23,24 І ходив Він по всій Галілеї, по їхніх синагогах навчаючи, та 
Євангелію Царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу, і всяку
неміч між людьми. 24 А чутка про Нього пішла по всій Сирії. І водили до
Нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і 
сновид, і розслаблених, і Він їх уздоровляв.

Матвій 8:16,17 А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до Нього, 
і Він словом Своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив, 17 щоб 
справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи: Він узяв наші 
немочі, і недуги поніс.

Матвій 9:35 І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах, 
та Євангелію Царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу та 
неміч усяку.

Матвій 10:1 І закликав Він дванадцятьох Своїх учнів, і владу їм дав над 



нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб уздоровляли всіляку 
недугу та неміч всіляку. (Марк 3:14,15)

Матвій 10:8 Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте 
прокажених, виганяйте демонів. Ви дармо дістали, дармо й давайте.

Матвій 11:5 Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими прокажені, і 
чують глухі, і померлі встають, а вбогим звіщається Добра Новина...

Матвій 12:15 А Ісус, розізнавши, пішов Собі звідти. І багато пішло вслід за 
Ним, і Він їх уздоровив усіх.

Матвій 15:30 І приступило до Нього багато народу, що мали з собою 
кривих, калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг. І 
Він уздоровлював їх.

Матвій 17:20 А Він їм відповів: Через ваше невірство. Бо поправді кажу 
вам: коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій 
скажете: Перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете 
неможливого!

Марк 1:34 І Він уздоровив багатьох, на різні хвороби недужих, і багатьох 
демонів повиганяв. А демонам не дозволяв Він казати, що знають Його.

Марк 3:10 Бо Він багатьох уздоровив, так що хто тільки немочі мав, то 
тислись до Нього, щоб Його доторкнутись.

Марк 6:5,6 І Він тут учинити не міг чуда жадного, тільки деяких хворих, 
руки поклавши на них, уздоровив. 6 І Він дивувавсь їх невірству. І ходив
Він по селах навкруг та навчав.

Марк 6:13 І багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували 
і вздоровляли.

Марк 6:55,56 і порозбігались по всій тій околиці, і стали на ложах 
недужих приносити, де тільки прочули були, що Він є. 56 І куди тільки 
Він прибував до сіл, чи до міст, чи до осель, клали недужих на 
майданах, і благали Його, щоб могли доторкнутись хоч краю одежі 
Його. І хто тільки до Нього доторкувався, той був уздоровлений!

Марк 8:23-25 І взяв Він сліпого за руку, та й вивів його за село. І 
послинивши очі йому, поклав руки на нього, і питався його, чи що 
бачить. 24 І, зиркнувши, сказав той: Я бачу людей, які ходять, немов би 
дерева... 25 Потім знов Він поклав Свої руки на очі йому, і прозрів той, і 
одужав, і виразно став бачити все!

Марк 9:29 А Він їм сказав: Цей рід не виходить інакше, як тільки від 
молитви та посту.

Марк 16:17,18 А тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі: у Ім'я Моє
демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, 18 братимуть 
змій; а коли смертодійне що вип'ють, не буде їм шкодити; кластимуть 
руки на хворих, і добре їм буде!

Лука 4:8 І промовив Ісус йому в відповідь: Написано: Господеві Богові 
своєму вклоняйся, і служи Одному Йому!



Лука 4:40 Коли ж сонце заходило, то всі, хто мав яких хворих на різні 
недуги, до Нього приводили їх. Він же клав Свої руки на кожного з них, 
та їх уздоровляв.

Лука 5:15 А чутка про Нього ще більше пішла, і багато народу приходило 
слухати та вздоровлятись від Нього з недугів своїх.

Лука 5:17-25 І сталось одного із днів, коли Він навчав, і сиділи фарисеї й 
законовчителі, що посходилися зо всіх сіл Галілеї й Юдеї та з 
Єрусалиму, а сила Господня готова була вздоровляти їх, 18 і ось люди 
на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести 
його, і перед Ним покласти. 19 Не знайшовши ж кудою пронести його з-
за народу, злізли на дім, і крізь стелю спустили із ложем його на 
середину перед Ісуса. 20 І, побачивши їхню віру, сказав Він йому: 
Чоловіче, прощаються тобі гріхи твої! 21 А книжники та фарисеї почали
міркувати й казати: Хто ж Оцей, що богозневагу говорить? Хто може 
прощати гріхи, окрім Бога Самого?... 22 Відчувши ж Ісус думки їхні, 
промовив у відповідь їм: Що міркуєте ви в серцях ваших? 23 Що легше: 
сказати: Прощаються тобі гріхи твої, чи сказати: Уставай та й ходи? 24 
Але щоб ви знали, що Син Людський має владу на землі прощати гріхи,
тож каже Він розслабленому: Кажу Я тобі: Уставай, візьми ложе своє, 
та й іди у свій дім! 25 І той зараз устав перед ними, узявши те, на чому 
лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога.

Лука 6:17-19 Як зійшов Він із ними, то спинився на рівному місці, також 
натовп густий Його учнів, і безліч людей з усієї Юдеї та з Єрусалиму, і 
з приморського Тиру й Сидону, 18 що посходилися, щоб послухати Його
та вздоровитися із недугів своїх, також ті, хто від духів нечистих 
страждав, і вони вздоровлялися. 19 Увесь же народ намагався бодай 
доторкнутись до Нього, бо від Нього виходила сила, і всіх вздоровляла.

Лука 7:21,22 А саме тоді багатьох уздоровив був Він від недугів і мук, і від 
духів злих, і сліпим багатьом вернув зір. 22 І промовив Ісус їм у 
відповідь: Ідіть, і перекажіть Іванові, що ви бачили й чули: Сліпі 
прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу, і чують глухі, 
воскресають померлі, убогим звіщається Добра Новина.

Лука 8:2 та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб: 
Марія, Магдалиною звана, що з неї сім демонів вийшло,

Лука 9:2 І послав їх проповідувати Царство Боже та вздоровляти недужих.
Лука 9:11 А як люди довідалися, то пішли вслід за Ним. І Він їх прийняв, і 

розповідав їм про Боже Царство, та тих уздоровляв, хто потребував 
уздоровлення.

Лука 13:12 А Ісус, як побачив її, то покликав до Себе. І сказав їй: Жінко, 
звільнена ти від недуги своєї.

Лука 13:32 А Він відказав їм: Ідіть і скажіть тому лисові: Ось демонів Я 
виганяю, і чиню вздоровлення, сьогодні та взавтра, а третього дня 



закінчу.
Іван 5:8,14 Говорить до нього Ісус: Уставай, візьми ложе своє та й ходи! 14

Після того Ісус стрів у храмі його, та й промовив до нього: Ось видужав 
ти. Не гріши ж уже більше, щоб не сталось тобі чого гіршого!

Іван 14:12 Поправді, поправді кажу вам: Хто вірує в Мене, той учинить 
діла, які чиню Я, і ще більші від них він учинить, бо Я йду до Отця.

Дії 3:6 Та промовив Петро: Срібла й золота в мене нема, але що я маю, 
даю тобі: У Ім'я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи!

Дії 5:15,16 так що хворих стали виносити на вулиці, та й клали на ложа та 
ноші, щоб, як ітиме Петро, то хоч тінь його впала б на кого із них. 16 І 
безліч люду збиралась до Єрусалиму з довколишніх міст, і несли 
недужих та хворих від духів нечистих, і були вони всі вздоровлювані!

Дії 10:38 Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його Святим Духом і силою
Бог. І ходив Він, добро чинячи й усіх уздоровлюючи, кого поневолив 
диявол, бо Бог був із Ним.

Дії 19:11,12 І Бог чуда чинив надзвичайні руками Павловими, 12 так що 
навіть хустки й пояси з його тіла приносили хворим, і хвороби їх 
кидали, і духи лукаві виходили з них.

Римлян 8:26 Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах; бо ми не 
знаємо, про що маємо молитись, як належить, але Сам Дух 
заступається за нас невимовними зідханнями.

1 Коринтян 12:9 а іншому віра тим же Духом, а іншому дари вздоровлення 
тим же Духом,

1 Коринтян 12:28 А інших поставив Бог у Церкві поперше апостолами, 
подруге пророками, потретє учителями, потім дав сили, також дари 
вздоровлення, допомоги, управління, різні мови.

Филип'ян 2:27 Бо смертельно він був хворував. Але змилувався Бог над 
ним, і не тільки над ним, але й надо мною, щоб я смутку на смуток не 
мав.

Якова 5:14 Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів Церкви, і над ним
хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє Ім'я,

1 Петра 2:24 Він тілом Своїм Сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми 
вмерли для гріхів та для праведности жили; Його ранами ви 
вздоровилися.

3 Івана 1:2 Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб 
був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй.
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