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(néhol egyes szám első személyre áttéve, hogy a hit felszabaduljon)

 Zsoltár 103, 
 Eltávolítom tőletek a betegséget. Napjaitok számát beteljesítem. 2Móz 23.25-26
 Én vagyok az Úr, aki meggyógyít téged. 2Móz 15.26
 Nagy sokaság követte őt és ő mindnyájukat meggyógyította. Máté 12.15
 Ahányan csak megérintették, mindnyájan tökéletesen meggyógyultak. Máté 14.36
 Nem engedek rátok egyet sem azok közül a betegségek közül, amelyeket ráengedtem az 

egyiptomiakra. 2Móz 15.26
 Betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat elhordozta. És Ő megsebesíttetett bűneinkért, 

megrontatott a mi vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van és az Ő sebeivel 
gyógyultunk meg. Ézs.53

 Akik hisznek, azok démonokat űznek, halottakat támasztanak, betegekre vetik kezeiket és 
azok meggyógyulnak. Kígyókat vesznek fel és ha halálost isznak meg nem árt nekik.

 Hatalmat kaptunk Jézus nevében, hogy kígyókon, skorpiókon tapossunk, az ellenség minden
erején és semmi nem árthat nekünk.

 A názáreti Jézus nevében: Kelj fel és járj!
 Van valaki beteg közületek? Hívja magához a gyülekezet véneit és imádkozzanak érte, 

megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
 Kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a 

lelkednek.
 És sok démont űztek ki  és olajjal sok beteget megkentek és meggyógyítottak. Márk 6.13
 És a hitből való ima, megtartja a beteget. Jakab 5.15.
 Krisztus a test megtartója. Prédik 5.23
 … hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit. Az igának köteleit megoldjad és szabadon 

bocsásd az elnyomottakat és hogy minden igát széttépjetek.
 Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod és meggyógyulásod hamar kivirágzik, 

igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz és az Úr meghallgat. Jajgatsz és 
azt mondja itt vagyok… és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy 
szárazságban is és csontjaidat megerősíti és olyan leszel, minta  megöntözött kert és mint 
vízforrás, aminek vize le nem fogy. Ézs 58

 És nem közönséges csodákat cselekedék az Isten Pál  keze által, annyira, hogy a betegekhez 
is elvitték az ő testéről a kendőket, vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek és 
gonosz szellemek kimentek belőlük.

 Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Zsolt 103
 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az 

igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg. Péter
 Amerre csak járt meggyógyította a betegeket. Apcsel 10.38
 Akarom, tisztulj meg.
 Fiam, az én szavaimra figyelmezz és az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a 

te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben, mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, 
és egész testüknek egészség. Pldb 4.20.

 Gyógyítsd meg ….-t, hogy meggyógyuljon, szabadítsd meg …t, hogy megszabaduljon. Jer. 
17.14

 Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az 
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evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a 
foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon 
bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. Luk 4.18.

 Az Úr Isten szelleme van énrajtam, azért, mert felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek 
örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a 
foglyoknak szabadulást, a börtönlakóknak elmondjam, szabadok, hogy a foglyoknak 
elmondjam: elengedték őket!

 Az Úr elfordította a fogságot (betegséget) Jóbról.
 Hát nem kellett é ezt az asszonyt, akit a sátán megkötözött feloldozni a kötelékéből?
 A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy 

életük legyen és bővölködjenek.
 Összehívta Jézus a tizenkét tanítványát és adott nekik erőt és hatalmat minden démon ellen 

és betegségek gyógyítására. És elküldte őket, hogy prédikálják Isten királyságát és betegeket
gyógyítsanak.

 És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, a mi 
kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden 
rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Egyiptomra 
bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód.

 Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.
 Könyörülj rajtam Uram, mert ellankadtam: gyógyíts meg engem Uram, mert megháborodtak

csontjaim!
 Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem!
 A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
 Kibocsátá az ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő vermeikből.
 Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
 Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás.
 Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek.
 Oh Uram! ezek által él minden! és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz 

és éltetsz engemet!
 Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel 

valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!
 Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy 

megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem!
 Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a 

békesség és hűség kincseit.
 És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő 

szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.
 És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomban jőjj; 

hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.
 Mert ezt mondja vala magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok.
 Bízzál leányom; a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.
 És követé őt nagy sokaság, és ő meggyógyítja vala mindnyájokat;
 Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: 
 A ki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az 

igazságnak éljünk: a kinek sebeivel gyógyultatok meg.
 A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót 

tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő 
vele.

 A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, 
a Jézusnak neve által.
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