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For så mange som Guds løfter er, i ham har de 
fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt 
amen, Gud til ære ved oss.- 2 Kor 1:20 
 

Herren er din lege 
Han sa: «Hvis dere lytter nøye til Herren vår Guds røst, og gjør det som 
er rett i Hans øyne, hvis dere legger øret til Hans bud og holder alle 
Hans lover, da skal Jeg ikke legge på dere noen av de sykdommene som 
Jeg la på egypterne. For Jeg er Herren, Han som helbreder dere.» 

2 Mos 15:26 

Gud vil ta sykdom bort fra din midte 
Så skal du tjene Herren din Gud, og Han skal velsigne brødet og vannet 
ditt. Jeg skal ta sykdom bort fra din midte. 

2 Mos 23:25 

Gud tar all sykdom bort fra deg 
Herren skal ta all sykdom bort fra deg, og Han skal ikke legge på deg 
noen av Egypts grusomme lidelser, som du har kjent. Dem skal Han 
legge på alle som hater deg. 

5 Mos 7:15 

Vandre i Guds visdom gjennom Ordet og du vil bli velsignet 
Om du nøye lyder Herren din Guds røst og trofast holder alle Hans bud 
som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over 
alle folkeslagene på jorden. 
Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du 
lyder Herren din Guds røst 

5 Mos 28:1-2 

Velg å leve 
Jeg kaller i dag himmelen og jorden til vitner mot dere: Jeg har satt 
foran deg livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor 
livet, for at både du og dine etterkommere skal få leve. 
 
Da vil du også elske Herren din Gud, lyde Hans røst og klynge deg til 
Ham, for Han er ditt liv og en fylde av dager. Du skal få bo i det landet 
som Herren sverget for dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, at Han ville 
gi dem. 

5 Mos 30:19-20 

Ingen av Guds Ord skal slå feil over ditt liv 
Ikke et ord ble til intet av alle de gode ord Herren hadde talt til Israels 
hus. Alt gikk i oppfyllelse. 

Jos 21:45 

Gud gir deg hvile og Hans Ord slår ikke feil 
«Lovet være Herren, som har gitt sitt folk Israel hvile, etter alt Han har 
sagt. Ikke ett ord er blitt til intet av hele det gode løftet som Han ga ved 
sin tjener Moses. 

1 Kong 8:56 
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For så mange som Guds løfter er, i ham har de 
fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt 
amen, Gud til ære ved oss.- 2 Kor 1:20 
 

Gud bryter ikke sin pakt eller endrer ikke det som er sagt og lovet 
Men Min godhet skal Jeg ikke ta fra ham, og Jeg skal ikke la Min 
trofasthet svikte. 
 
Jeg skal ikke bryte Min pakt, og det som har gått ut over Mine lepper, 
skal Jeg ikke forandre. 

Sal 89:34-35 

Du skal leve lenge 
Med et langt liv skal Jeg mette ham og la ham se Min frelse. 

Sal 91:16 

Gud helbreder alle dine sykdommer 
Han som tilgir alle dine misgjerninger, som helbreder alle dine 
sykdommer, 
 
som forløser ditt liv fra fordervelsen, som kroner deg med godhet og 
inderlig barmhjertighet, 
 
som metter din sjel med det gode, så du blir ung igjen som ørnen. 

Sal 103:3-5 

La Gud få ta vare på deg! 
Så førte Han dem ut med sølv og gull, og i Hans stammer var det ingen 
som snublet. 

Sal 105:37 

Guds Ord bringer helbredelse 
Da ropte de til Herren i sin nød, og Han frelste dem ut av deres 
trengsler. 
 
Han sendte sitt Ord og helbredet dem og fridde dem fra deres 
undergang. 
 
Om bare menneskene ville takke Herren for Hans trofasthet og for Hans 
underfulle gjerninger mot menneskenes barn! 
 
La dem ofre takkeoffer og forkynne Hans gjerninger med jubel! 

Sal 107:19-22 

Guds vil at du skal leve og forkynne Hans gjerninger 
Jeg skal ikke dø, men leve og forkynne Herrens gjerninger. 

Sal 118:17 

Stol på Herren! 
Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen 
forstand! 
Tenk på Ham på alle dine veier, så skal Han lede dine stier rett. 

Ord 3:5-6 
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For så mange som Guds løfter er, i ham har de 
fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt 
amen, Gud til ære ved oss.- 2 Kor 1:20 
 

Guds Ord er liv og helse for hele ditt legeme 
Min sønn, gi akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! 
La dem ikke vike fra dine øyne, ta vare på dem i dypet av ditt hjerte! 
For de er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme. 
Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det. 

Ord 4:20-23 

Frykt ikke, Gud holder deg oppe, Han hjelper deg 
Frykt ikke, for Jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for Jeg er din 
Gud. Jeg styrker deg, ja, Jeg hjelper deg, Jeg holder deg oppe med Min 
rettferds høyre hånd. 
 
For Jeg, Herren din Gud, er den som har grepet din høyre hånd, den 
som sier til deg: «Frykt ikke, Jeg hjelper deg.» 

Jes 41:10,13 

Kom frem for Gud med alle ting, han skal gi deg din rett 
Jeg, ja Jeg er Han som sletter ut dine overtredelser for Min egen skyld. 
Dine synder skal Jeg ikke minnes mer. 
 
Minn Meg! La oss sammen gå for retten! Før din sak, så du kan bli 
rettferdiggjort. 

Jes 43:25,26 

Jesus bar dine synder OG dine sykdommer 
Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter 
Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort 
elendig. 
 
Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre 
misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved 
Hans sår har vi fått legedom. 

Jes 53:4-5 

Gud våker over sitt Ord og vil se til at det blir utført 
Da sa Herren til meg: «Du har sett rett, for Jeg vil våke over Mitt Ord så 
Jeg gjennomfører det.» 

Jer 1:12 

Gud vil igjen gi deg legedom 
For Jeg skal igjen gi deg legedom. Jeg skal lege deg for alle dine sår, sier 
Herren. For de kaller deg et utskudd og sier: «Dette er Sion, ingen spør 
etter henne.» 

Jer 30:17 

Du må kjenne hva Guds Ord sier om din helbredelse 
Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap. Fordi du har 
forkastet kunnskapen, skal Jeg også forkaste deg så du ikke skal være 
prest for Meg. Fordi du har glemt din Guds lov, skal Jeg også glemme 
dine barn. 

Hos 4:6 
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For så mange som Guds løfter er, i ham har de 
fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt 
amen, Gud til ære ved oss.- 2 Kor 1:20 
 

Du kan finne styrke i Gud og Hans Ord 
Smi plogskjærene om til sverd og vingårdsknivene om til spyd! La den 
svake si: «Jeg er sterk.» 

Joel 3:15 

Din sykdom skal forlate deg og ikke komme tilbake 
Herren er god, en festning på trengselens dag. Han kjenner dem som 
tar sin tilflukt til Ham. 
 
Hva er det dere pønsker ut mot Herren? Han skal gjøre ende på det. 
Trengselen skal ikke oppstå for andre gang. 

Nahum 1:7,9 

Det er Guds vilje for deg å bli helbredet 
Og se, en spedalsk kom og kastet seg ned for Ham og sa: «Herre, hvis 
Du vil, kan Du gjøre meg ren.» 
Da rakte Jesus ut hånden og rørte ved ham. Og Han sa: «Jeg vil. Bli 
ren!» Straks ble spedalskheten hans renset. 

Matt 8:2-3 

Helbredelse er inkludert i det Jesus gjorde for deg på Korset 
Da kvelden kom, førte de til Ham mange demonbesatte. Og Han drev ut 
åndene med et ord og helbredet alle som var syke, 
slik at det ble oppfylt som var talt ved profeten Jesaja, når han sier: 
«Han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer.» 

Matt 8:16-17 

Du kan ta autoritet over sykdom 
Sannelig sier Jeg dere: Det dere binder på jorden, skal være bundet i 
Himmelen, og det dere løser på jorden, skal være løst i Himmelen. 

Matt 18:18 

Be i enighet med noen 
Igjen sier Jeg dere: Om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be 
om, så skal det bli gjort for dem av Min Far i Himmelen. 

Matt 18:19 

Din tro som tales ut flytter ethvert fjell i ditt liv 
Da svarte Jesus og sa til dem: «Sannelig sier Jeg dere: Hvis dere har tro 
og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre dette med fikentreet. 
Men også om dere sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! skal 
det skje. 
 
Og alt det dere ber om i deres bønn, som troende, det skal dere få.» 

Matt 21:21-22 
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For så mange som Guds løfter er, i ham har de 
fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt 
amen, Gud til ære ved oss.- 2 Kor 1:20 
 

Det du sier vil utgjøre en forskjell 
For sannelig sier Jeg dere: Den som sier til dette fjellet: «Løft deg og 
kast deg i havet!» og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal 
skje, han skal få det som han sier. 
 
Tro og du vil motta 
Derfor sier Jeg dere: Alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får 
det, og det skal bli gitt dere. 

Mark 11:23-24 

La noen legge hendene på deg for helbredelse 
Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut 
demoner, de skal tale med nye tunger, 
de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke 
skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske.» 

Mark 16:17-18 

Jesus har gitt deg autoritet over alt det fienden kommer mot deg med 
Se, Jeg gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner, og over all 
den makt fienden har, og ingenting skal skade dere på noen måte. 

Luk 10:19 

Djevelen vil ta livet av deg – Gud vil helbrede deg og gi deg liv 
Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og 
ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod. 

Joh 10:10 

Vær opptatt med Guds løfter, gi Gud ære, Han er i stand til å fullføre! 
Han ble ikke svak i troen og var ikke opptatt av sin egen kropp som 
allerede var utlevd, siden han snart var hundre år. Heller ikke var han 
opptatt av Saras døde morsliv. 
Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen idet 
han ga Gud ære. 
Og han var helt overbevist om at det Han hadde lovt, det var Han også i 
stand til å gjøre. 

Rom 4:19-21 

Livets Ånd levendegjør ditt legeme 
Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da 
skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også levendegjøre de 
dødelige kroppene deres ved sin Ånd som bor i dere. 

Rom 8:11 

Gud er for deg 
For så mange som Guds løfter er, i Ham er de ja, og i Ham er de amen, 
Gud til ære ved oss. 

2 Kor 1:20 
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For så mange som Guds løfter er, i ham har de 
fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt 
amen, Gud til ære ved oss.- 2 Kor 1:20 
 

Riv ned tankebygninger som ikke er i henhold til Guds Ord 
For selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke kamp på verdslig 
vis. 
For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive 
ned festningsverk; 
med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser 
seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under 
lydigheten mot Kristus, 

2 Kor 10:3-5 

Du er kjøpt fri fra lovens forbannelse 
Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en 
forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som 
henger på et tre, 

Gal 3:13 

Vær sterk i Herrens kraft 
Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren og i Hans veldige kraft! 
Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot 
djevelens listige knep. 
For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot 
myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot 
ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet. 
Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå 
imot på den onde dag og å bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. 
Stå derfor fast, med sannheten ombundet om livet, iført 
rettferdighetens brynje 
og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens 
evangelium gir. 
Ta framfor alt troens skjold; med det er dere i stand til å slokke alle de 
brennende pilene fra den onde. 
Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds Ord. 

Ef 6:10-17 

Han vil fullføre det Han har begynt 
Og jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode 
gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. 

Fil 1:6 

Guds vilje – helbredelse – virker i deg 
For det er Gud som virker i dere både å ville og å virke for Hans gode 
vilje. 

Fil 2:13 
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For så mange som Guds løfter er, i ham har de 
fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt 
amen, Gud til ære ved oss.- 2 Kor 1:20 
 

Vær ikke bekymret, be med takk 
Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner 
komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. 
 
Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og 
deres tanker i Kristus Jesus. 
 
For øvrig, søsken, de ting som er sanne, de ting som er av god moral, de 
ting som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verd å elske, 
de ting som det tales vel om, om det er et ærbart liv, og om det er noe 
som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinne! 

Fil 4:6-8 

Frykt er ikke fra Gud - Ta ikke imot frykt! 
For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og 
kjærlighetens og sindighetens Ånd. 

2 Tim 1:7 

Stå fast i troen, uten å vakle – vær sammen med andre troende 
La oss uten å vakle holde fast ved bekjennelsen av vårt håp, for Han 
som ga løftet, er trofast. 
 
Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode 
gjerninger. 
 
Og la oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la 
oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at Dagen 
nærmer seg. 

Heb 10:23-25 

Du kan ha frimodighet til Gud og Hans Ord 
Kast derfor ikke bort frimodigheten deres, som har stor lønn. 

Heb 10:35 

Sara ble i stand til å unnfange en slekt ved tro på Guds løfter 
Ved tro fikk også Sara selv kraft til å unnfange en slekt, og hun fødte, 
selv om hun var kommet over den alderen da en føder, for hun regnet 
Ham for trofast som hadde lovt at dette skulle skje. 

Heb 11:11 

Jesus Kristus er alltid den samme 
Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. 

Heb 13:8 

Be Gud om visdom – og du skal få! 
Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, Han som 
gir alle, rikelig og uten anklage, og den skal bli gitt ham. 

Jak 1:5 
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For så mange som Guds løfter er, i ham har de 
fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt 
amen, Gud til ære ved oss.- 2 Kor 1:20 
 

Guds visdom gir gode frukter 
Men den visdommen som er ovenfra, er for det første ren, dernest 
fredelig, mild, hensynsfull, full av barmhjertighet og gode frukter, den 
gjør ikke forskjell, og den er uten hykleri. 

Jak 3:17 

Underordne deg Gud og Hans Ord, stå djevelen imot 
Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte 
fra dere. 
 
Hold dere nær Gud, så skal Han holde seg nær dere. Rens hendene 
deres, dere syndere! Og rens hjertene deres, dere som lar sinnet dras til 
begge sider! 

Jak 4:7-8 

Bli salvet med olje av noen som tror på helbredelse 
Er noen syke blant dere? Han skal tilkalle menighetens eldste, og de 
skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. 
 
Og troens bønn skal helbrede den syke, og Herren skal reise ham opp. 
Og hvis han har gjort synder, skal han bli tilgitt. 

Jak 5:14-15 

Jesus har allerede betalt prisen for din helbredelse 
Han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet, for at vi, 
døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten – ved Hans sår ble 
dere legt. 

1 Pet 2:24 

Kast all din bekymring på Ham. Stå djevelen imot, fast i troen. 
Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere. 
 
Vær edrue, vær årvåkne! For deres motstander, djevelen, går omkring 
som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. 
 
Stå ham imot, faste i troen, og vit at deres søsken rundt i verden utstår 
de samme lidelsene. 

1 Pet 5:7-9 

Gud svarer dem som vandrer i tro og gjør det Ordet sier 
Elskede! Hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for 
Gud. 
 
Og hva vi enn ber om, det får vi fra Ham, for vi holder Hans bud og gjør 
de ting som er til behag for Ham. 

1 Joh 3:21-22 
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For så mange som Guds løfter er, i ham har de 
fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt 
amen, Gud til ære ved oss.- 2 Kor 1:20 
 

Vær frimodig i dine bønner med tillit til Gud 
Og dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at om vi ber om noe etter 
Hans vilje, så hører Han på oss. 
 
Og hvis vi vet at Han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at 
vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til Ham. 

1 Joh 5:14-15 

Guds ønske for deg er at du skal være frisk 
Du elskede! Jeg ber om at du må ha framgang i alle ting og være ved 
god helse, slik som også din sjel har det godt. 

3 Joh 1:2 

Bekjenn og vitne for andre om din helbredelse 
Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt 
vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden. 

Åp 12:11 
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