Betegség:
1.

Gyógyulás:

„Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség
ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk
vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta.
Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.”
(Ézsaiás 53:3-4.)
„Az ÚR enyhülést ad betegágyán, jobbulást ad neki, valahányszor
betegen fekszik.” (zsoltárok 41:4.)
„Pedig ha ők betegek voltak, én zsákruhát öltöttem, böjttel gyötörtem
magamat, újra meg újra szívből imádkoztam.” (Zsoltárok 35:13.)

1.

„Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden
betegségedet.” (Zsoltárok 103:3.)

2.

4.

„Nyomorult és beteg vagyok ifjúságom óta, rettegek tőled,
tanácstalan vagyok.”(Zsoltárok 88:16.)

4.

5.

„A gyalázat összetörte szívemet, egészen belebetegedtem. Részvétre
vártam, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam.” (Zsoltárok 69:21)

5.

6.

„Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden
betegségedet,” (Zsoltárok 103:3.)

6.

„Miért szomorú az arcod? Hiszen nem vagy beteg! Nem lehet ez
más, csak a szív szomorúsága!” (Nehémiás 2:2.)
„Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte
ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy
beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: „Erőtlenségünket
ő vette el, és betegségeinket ő hordozta.” (Máté 8:16-17.)
Ő pedig /Jézus/, amikor ezt meghallotta, így szólt: „Nem az
egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.”
(Máté 9:12.)
„Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a
zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát,
gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget.” (Máté 9:35.)
„Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok
meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen
adjátok.” (Máté 10:8.)
„Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a
tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak
mindenféle betegséget és erőtlenséget.” (Máté 10:1.)
„Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta
őket, és meggyógyította betegeiket.” (Máté 14:14.)

2.
3.

3.

7.

„Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit,
hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. (Jakab
5:14.)
8. „Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt: Én azt
gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja
Istenének, az ÚRnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen,
és meggyógyít a bélpoklosságból.” (2. Királyok 5:16.)
( A beteg gondolatai, NEM Isten gondolatai. Az egész történet jó
példa.)
9. „Végy magadhoz ajándékot, és menj az Isten embere elé. Kérdeztesd
meg vele az URat, hogy felépülök-e ebből a betegségből!” (2.
Királyok 8:8.)
10. „és betegsége egyre súlyosbodott. De betegségében sem az ÚRhoz

7.

8.

9.

„Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat,
némákat és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé
tették, és ő meggyógyította őket.” (Máté 15:30.)
10. „mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és
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folyamodott, hanem az orvosokhoz.” (2.Krónikák 16:12.)
11. „Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. De imádkozott
az ÚRhoz, aki szólt hozzá, sőt csodát tett vele.” (2.Krónikák 32:24.)

11.

12. „A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság
az élet fája.” (Példabeszédek 13:12.)

12.

13. „Erősítsetek aszú szőlővel, üdítsetek fel almával, mert a szerelem
betege vagyok!” (Énekek éneke 2:5.)

13.

14. „Gyógyíthatatlan vagyok, gond terhel, beteg a szívem.” (Jeremiás
8:18.)

14.

15. „Bizony, sokat sóhajtozom, és beteg a szívem!” (Jeremiás siralmai
1:22.)
16. „Ezért lett beteg a szívünk, emiatt homályosodott el szemünk.”
(Jeremiás siralmai 5:17.)
17. „A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet
nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az
elveszettet nem kerestétek meg.” (Ezékiel 34:4.)
18. „Tetőtől talpig nincs rajta ép hely, csupa zúzódás, kék folt és gennyes
seb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyították.”
(Ézsaiás 1:6.)
19. „Ezért így kiáltott Mózes az ÚRhoz: Istenem, gyógyítsd meg őt!” (4.
Mózes 12:13.)
20. „URam, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem.”
(Zsoltárok 30:3.)

15.
16.
17.

18.

meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.” (Máté
25:36.)
„Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a
mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle
betegséget és erőtlenséget a nép körében. 24El is terjedt a híre egész
Szíriában, és hozzá vitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört
szenvedőket, a megszállottakat, holdkórosokat és bénákat, és
meggyógyította őket.” (Máté 4:23-24.)
”
Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és
megszállottat; Sok, különféle betegségben sínylődőt meggyógyított;
sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket; azok
ugyanis felismerték őt.” (Márk 1:32, 34.)
„Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy településekre,
letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy legalább a ruhája
szegélyét érinthessék; és akik csak megérintették, meg is
gyógyultak.” (Márk 1:56.)
„Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk: „Nem az
egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem
azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a
bűnösöket.”(Márk 2:17.)
„Azért jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak
betegségeikből.” (Lukács 6:17.)
„Gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: Elközelített
az Isten országa.” (Lukács 10:9.)
„Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő
betegét; ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította
őket.” (Lukács 4:40.)
„Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a
betegeken tett.” (János 6:2.)

19. „Uram, íme, akit szeretsz, beteg.” (János 11:3.)
20. „Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: „Ez a betegség nem
halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa
megdicsőüljön az Isten Fia.” (János 11:4.)
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21. „Ezt mondom: URam, légy kegyelmes hozzám! Gyógyíts meg
engem, mert vétkeztem ellened!” (Zsoltárok 41:5.)

21. „Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a
kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és
iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik
önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért
halnak meg számosan.” (1.Korinthus 11:28-30.)
22. „Távol tart tőled az ÚR minden betegséget, mindazokat a
rosszindulatú egyiptomi bajokat, amelyeket ismersz. Nem bocsátja
rád, hanem mindazokat sújtja velük, akik téged gyűlölnek.” (5.
Mózes 7:15.)
23. „A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat
is kiszárítja.” (Példabeszédek 17:22.)
24. „Megtérnek az ÚRhoz, ő pedig meghallgatja és meggyógyítja őket.”
(Ézsaiás 19:22.)
25. „Olyan lesz a sápadt hold fénye, mint az izzó nap fénye, az izzó nap
fénye pedig hétszeres lesz, a nappali fény hétszerese, azon a napon,
amikor az ÚR bekötözi népe sérülését, és meggyógyítja a rajta ejtett
sebet.” (Ézsaiás 30:26.)
26. „Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy
megerősítesz és meggyógyítasz.” (Ézsaiás 38:16.)
27. „Láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt. Vigasztalással
fizetek neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét:
Békesség, békesség közel és távol! Ezt mondja az ÚR:
Meggyógyítom őt!” (Ézsaiás 57: 18-19.)
28. „Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül! Én
adok halált s életet, összezúzok és gyógyítok, nincs ki megmentsen
kezemből.” (5.Mózes 32:39.)
29. „Így szól az ÚR, atyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam
imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, három
nap múlva már fölmehetsz az ÚR házába.” (2. Királyok 20:5.)

22. Kegyelmezz, URam, mert elcsüggedtem, gyógyíts meg, URam, mert
reszketnek tagjaim! Lelkem is csupa reszketés, és te, URam, meddig
késel? Fordulj hozzám, URam, mentsd meg életemet, szabadíts meg,
mert irgalmas vagy!” (Zsoltárok 6:3-5.)
23. „Gyógyíts meg, URam, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor
megszabadulok, csak téged dicsérlek.” (Jeremiás 17:14.)
24. „Jaj nekem, összetörtem, gyógyíthatatlan a sebem! Azt gondoltam,
hogy majd csak kibírom ezt a bajomat.” (Jeremiás 10:19.)
25. „Miért sújtottál bennünket gyógyíthatatlan csapással? Békességre
vártunk, de nem jött semmi jó, és a gyógyulás idejére, de csak
rettegünk!” (Jeremiás 14:19.)
26. „Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és
megmutatom nekik: milyen kincs az igazi béke.” (Jeremiás 33:6.)
27. „Mert megkövéredett e nép szíve, és fülükkel nehezen hallottak, és
szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, és ne halljanak
fülükkel, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne
gyógyítsam őket.” (Ap. Csel.28:27.)
28. „Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy
megerősítesz és meggyógyítasz.” (Ézsaiás 36:18.)
29. „Mert mielőtt eszem, sóhajtozom, kitör belőlem az ordítás, mint a
vízfolyás. Mert amitől leginkább rettegtem, az jött rám, amitől
remegtem, az ért utol engem. Nincs pihenésem, se csendességem,
nincs nyugalmam, remegés jön rám.” (Jób 3: 24-26.
30. „Honnan vegyek erőt a várakozásra? Mi lesz a végem, ha
meghosszabbodik is életem? Nem vagyok olyan erős, mint a kő, nem
ércből van a testem. Hát nem kapok segítséget? El van zárva tőlem a
szabadulás?” (Jób 6:11-13.)
31. „Ha lefekszem, azt kérdem: Mikor kelhetek fel? Hosszú az este, és

30. „Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít.”
(Jób 5:18.)

31. „Ő pedig ezt mondta neki: „Leányom, a hited megtartott téged: menj
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tele vagyok nyugtalansággal hajnalig.” (Jób 7:4.)

el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges.” (Márk
5:34)
32. „Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsoltárok
147:3.)

32. „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a
segítség, pedig jajgatva kiáltok! Istenem! Hívlak nappal, de nem
válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni.” (Zsoltárok 22:23.)
33. „Vedd le rólam csapásodat, elpusztulok sújtó kezed alatt!” (Zsoltárok
39:11.)
34. „Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy
megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony, javamra vált a nagy
keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé
dobtad minden vétkemet.” (Ézsaiás 38:16-17.)
35. „Már azt gondoltam, hogy életem delén kell elmennem a holtak
hazájának kapuiba, megfosztva többi évemtől. Azt gondoltam, hogy
nem látom többé az URat az élők földjén, nem láthatok többé embert
a világ lakói között. Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát,
megfosztanak tőle. Összetekeri életemet, mint takács a vásznat,
elvágja életem fonalát. Reggeltől estig végez velem!” (Ézsaiás 38:1012.)
36. „megvan az ideje a gyógyításnak” (Példabeszédek 3:3/b.)

33. „Jöjjetek, térjünk meg az ÚRhoz, mert ő megsebez, de meg is
gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket.” (Hóseás 6:1.)
34. „Jézus így szólt hozzá: „Elmegyek, és meggyógyítom.” (Máté 8:7.)

35. „Ezt mondta: Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az ÚRnak
szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira,
és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet
sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam.
Mert én, az ÚR, vagyok a te gyógyítód.” (2. Mózes 15:26.)

36. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok
terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11:28.)
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