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Mat 4:23  Jesus vandrade omkring i hela Galileen, 

och han undervisade i deras synagogor och 

förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags 

sjukdomar och krämpor bland folket.  

Mat 4:24  Ryktet om honom spred sig över hela 

Syrien, och man kom till honom med alla som led av 

olika sjukdomar och plågor – besatta, månadssjuka 

och lama – och han botade dem.  

Mat 4:25  Stora skaror följde honom från Galileen och 

Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra 

sidan Jordan.  

 

 



Mar 1:38  Han sade: "Vi går någon annanstans, till 

byarna här omkring, så att jag kan predika där också. 

Det är därför jag har kommit."  

Mar 1:39  Och han gick och predikade i deras 

synagogor i hela Galileen och drev ut de onda 

andarna.  

 

*** 

  



Mat 8:16  När det blev kväll kom man till honom med 

många besatta. Och han drev ut de onda andarna med 

sitt ord och botade alla som var sjuka,  

Mat 8:17  för att det som var sagt genom profeten 

Jesaja skulle uppfyllas: Han tog på sig våra svagheter 

och bar våra sjukdomar.  

 

Mar 1:32  På kvällen, när solen hade gått ner, kom 

man till honom med alla som var sjuka och besatta. 

Mar 1:33  Hela staden var samlad utanför dörren.  

Mar 1:34  Han botade många som led av olika 

sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han 

tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var.  



Luk 4:40  När solen gick ner kom alla till honom med 

sina sjuka som led av olika åkommor, och han lade 

händerna på var och en av dem och botade dem.  

Luk 4:41  Även onda andar for ut ur många, och de 

skrek: "Du är Guds Son!" Men han tillrättavisade dem 

och lät dem inte tala, eftersom de visste att han var 

Messias.  

*** 

  



1Pe 2:24  Han bar våra synder i sin kropp upp på 

korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och 

leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.  

 

*** 

  



Mar 3:1  En annan gång gick Jesus till synagogan, 

och där fanns en man som hade en förtvinad hand.  

Mar 3:2  De vaktade noga på Jesus för att se om han 

skulle bota honom på sabbaten, för de ville få något att 

anklaga honom för.  

Mar 3:3  Han sade till mannen med den förtvinade 

handen: "Ställ dig här i mitten."  

Mar 3:4-5  Sedan frågade han dem: "Är det tillåtet att 

göra gott på sabbaten eller att göra ont? Att rädda liv 

eller att döda?" Men de teg.  Då såg han sig omkring 

med vrede, bedrövad över deras hårda hjärtan, och 

sade till mannen: "Räck fram din hand." Han räckte 

fram sin hand, och den var nu återställd.  



Mar 3:6  Men fariseerna gick ut och började genast 

göra upp planer med herodianerna för att döda 

honom.  

Mar 3:7  Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner 

mot sjön, och en stor skara från Galileen följde efter. 

Också från Judeen,  

Mar 3:8  Jerusalem, Idumeen och från andra sidan 

Jordan och området runt Tyrus och Sidon kom folk till 

honom i stora skaror när de hörde talas om allt han 

gjorde. 

 

 

 



Mar 3:9  Jesus sade åt sina lärjungar att hålla en båt 

redo för honom så att han inte skulle bli trängd av 

folkmassan,  

Mar 3:10  för han botade så många att alla som led av 

någon plåga trängde sig inpå för att få röra vid 

honom.  

Mar 3:11  När de orena andarna såg honom, kastade 

de sig ner för honom och ropade: "Du är Guds Son!"  

Mar 3:12  Men han förbjöd dem strängt att avslöja 

vem han var. 

 

 

 



Mat 12:13  Sedan sade han till mannen: "Räck fram 

din hand." Han räckte fram den, och den var nu 

återställd och lika frisk som den andra.  

Mat 12:14  Då gick fariseerna ut och gjorde upp planer 

för att döda honom.  

Mat 12:15  När Jesus fick veta det, drog han sig undan 

därifrån. Många följde honom, och han botade dem 

alla. 

 

 

 

  

 



Luk 6:17  Jesus gick ner tillsammans med dem och 

stannade på en slätt. Där var en stor skara av hans 

lärjungar och mycket folk från hela Judeen och 

Jerusalem och från kusten vid Tyrus och Sidon.  

Luk 6:18  De hade kommit för att höra honom och bli 

botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av 

orena andar blev botade.  

Luk 6:19  Och allt folket försökte röra vid honom, 

eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. 

 

*** 

  



Mat 14:34  När de hade kommit över sjön lade de till i 

trakten av Gennesaret.  

Mat 14:35  Männen på platsen kände igen honom och 

sände ut bud i hela området, och man förde till honom 

alla som var sjuka  

Mat 14:36  och bad honom att de bara skulle få röra 

vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid 

honom blev botade. 

 

 

 

  

 



Mar 6:53  När de hade kommit över sjön nådde de 

land vid Gennesaret och lade till där.  

Mar 6:54  Så snart de steg ur båten kände folk igen 

Jesus,  

Mar 6:55  och folk skyndade ut i hela den trakten och 

började bära de sjuka på bårar till platsen där de hörde 

att han var.  

Mar 6:56  Överallt där han gick in, i byar, städer eller 

gårdar, lade man de sjuka på de öppna platserna och 

bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på 

hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev 

friska.  

***  



Mat 15:29  Jesus gick därifrån och vandrade längs 

Galileiska sjön, och sedan gick han upp på berget och 

satte sig där.  

Mat 15:30  Mycket folk kom till honom, och de hade 

med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra 

som de lade ner vid hans fötter, och han botade dem.  

Mat 15:31  Och folket förundrades när de såg stumma 

tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Och de 

prisade Israels Gud.  

 

*** 

 

  



Mat 19:1  När Jesus hade avslutat detta tal, lämnade 

han Galileen och gick på andra sidan Jordan till 

Judeens område.  

Mat 19:2  Mycket folk följde honom, och han botade 

dem där.  

 

*** 

 

  



Mat 21:14  På tempelplatsen kom blinda och lama 

fram till honom, och han botade dem. 

 

*** 

 

  



Luk 7:18  Allt detta fick även Johannes höra genom 

sina lärjungar. Då kallade Johannes till sig två av sina 

lärjungar  

Luk 7:19  och sände dem till Herren för att fråga: "Är 

du den som skulle komma ? Eller ska vi vänta på 

någon annan?"  

Luk 7:20  Männen kom till Jesus och sade: "Johannes 

Döparen har sänt oss till dig för att fråga: Är du den 

som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon 

annan?" 

 

 

  



Luk 7:21  Just då botade Jesus många från sjukdomar, 

plågor och onda andar och gav många blinda synen 

tillbaka.  

Luk 7:22  Han svarade dem: "Gå och berätta för 

Johannes vad ni sett och hört: Blinda ser, lama går, 

spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga 

får höra glädjens budskap.  

Luk 7:23  Salig är den som inte tar anstöt av mig."  

 

*** 

 

  



Luk 13:31  I samma stund kom några fariseer fram 

och sade till honom: "Gå bort och ge dig av härifrån, 

för Herodes vill döda dig."  

Luk 13:32  Jesus svarade dem: "Gå och säg till den 

räven: Nu driver jag ut onda andar och botar sjuka i 

dag och i morgon, och på tredje dagen når jag mitt 

mål. 

 

*** 

 

  



Joh 10:10  Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta 

och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv 

i överflöd. 

 

Apg 10:37  och ni känner till det som har hänt i hela 

Judeen, med början i Galileen efter dopet som 

Johannes förkunnade:  

Apg 10:38  hur Gud smorde Jesus från Nasaret med 

den helige Ande och kraft. Han gick omkring och 

gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, 

för Gud var med honom. 

 

*** 


