
CO BIBLIA MÓWI O UZDROWIENIU? 

Wyjścia 15:26 bt " I powiedział: «Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, i będziesz 

wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach; jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł 

wszystkich Jego praw, to nie ukarzę cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo Ja, Pan, chcę być 

twym lekarzem»." 

Wyjścia 23:25-26 bt " Będziecie oddawać cześć Panu, Bogu waszemu, gdyż pobłogosławi twój chleb i 

twoją wodę. Oddalę od ciebie wszelką chorobę. Żadna kobieta w twoim kraju nie będzie miała 

przedwczesnego porodu i żadna nie będzie bezdzietna. Liczbę dni twojego życia uczynię pełną." 

Powtórzonego Prawa 7:15 bt "Pan oddali od ciebie wszelką chorobę, nie ześle na ciebie żadnej ze 

zgubnych plag egipskich, których byłeś świadkiem, a ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą." 

Psalm 91:9-10 bw "Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, Nie 

dosięgnie cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu twego," 

Psalm 103:1-5 bw " Dawidowy. Błogosław, duszo moja, Panu I wszystko, co we mnie, imieniu jego 

świętemu! Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza 

wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię 

łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja." 

Psalm 107:19-20 bt "
 
W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi.  Posłał swe słowo, 

aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie." 

Psalm 118:17 bt " Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie." 

Przysłów 4:20-23 bt " Zważaj, synu, na moje słowa, do uwag mych nakłoń swe ucho; niech one nie 

schodzą ci z oczu, przechowuj je pilnie w swym sercu; bo życiem są dla tych, co je otrzymali, 

lekarstwem całego ich ciała. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło." 

Izajasza 41:10 bt " Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam 

cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą." 

Izajasza 53:4-5 bw " Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, 

że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy 

nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni." 

Izajasza 58:11 bw " i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i 

sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego 

wody nie wysychają." 

Jeremiasza 33:6 bt " Oto podniosę je odnowione, uleczę i uzdrowię ich oraz objawię im obfity pokój i 

bezpieczeństwo." 

Ezechiela 34:16 bt " Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, 

chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie." 

Joela 4:10 " kto słaby, niech powie: «Jestem mocny»." 

Malachiasza 4:2 bt " A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w 

jego skrzydłach. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta." 



Nowy Testament 

Mateusza 8:16 bt " Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził 

[złe] duchy i wszystkich chorych uzdrowił." 

Mateusza 9:35 bpd " I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach, głosił 

ewangelię Królestwa i uzdrawiał wszelką chorobę oraz wszelkie niedomaganie." 

Mateusza 15:30-31 bpd " I przyszły do Niego wielkie tłumy, które miały z sobą kulawych, 

niewidomych, kalekich, głuchoniemych oraz wielu innych i kładli ich u Jego stop, a On ich uzdrowił, tak 

że tłum był zdumiony, widząc, że głuchoniemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, kulawi chodzą, a 

niewidomi widzą — i oddali chwałę Bogu Izraela." 

Marka 11:22-24 bw " A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę powiadam 

wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz 

wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście 

się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam." 

Marka 16:17-18 bt " Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą 

wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie 

będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie." 

Łukasza 4:18-19 bw " Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą 

nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych 

wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana." 

Łukasza 9:1-2 bpd " (Następnie) zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami, a 

także dla uzdrawiania chorób i posłał ich, by głosili Królestwo Boże i leczyli chorych." 

Łukasza 10:8-9 bt " Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; 

uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże." 

Jana 10:10 bt " Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby 

[owce] miały życie, i miały je w obfitości." 

Dzieje Apostolskie 4:29-30 bt " A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo 

Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów 

przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa." 

Dzieje Apostolskie 5:15-16 bt " Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby 

choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie 

rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali 

uzdrowienia." 

Dzieje Apostolskie 10:38 bt " Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem 

Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 

którzy byli pod władzą diabła." 

Rzymian 8:11 bt " A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co 

wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego 

w was swego Ducha." 

I Tesaloniczan 5:23 bt " Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, 

dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa." 



Galacjan 3:13 bw " Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, 

gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie," 

Filipian 2:13 amp „[Nie w waszej własnej sile] bo Bóg jest tym, który skutecznie cały czas pracuje w 

was [energetyzujący i tworząc w was moc i pragnienie], zarówno by chcieć i pracować dla jego dobrej 

przyjemności, satysfakcji i radości.” 

Filipian 4:6-7 bt " O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu 

w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie 

strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie." 

Jakuba 5:13-16 bug " Cierpi ktoś wśród was? Niech się modli. Raduje się ktoś? Niech śpiewa. Choruje 

ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem 

w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą 

mu przebaczone. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli 

uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego." 

I Piotra 2:24 bug " On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy 

grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni." 

I Jana 5:14-15 bt " Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On 

wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych 

próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o co Go prosiliśmy." 

III Jana 1:2 bw " Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był 

zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja." 
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