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Exodo 15:26 Ug miingon siya: Kong magpatalinghug ka sa masingkamuton 
gayud sa tingog ni Jehova nga imong Dios, ug magabuhat ka niadtong 
matarung sa iyang mga mata, ug magapatalinghug sa iyang mga sugo, 
ug magabantay sa tanan niya nga mga tulomanon, walay bisan unsang 
sakita sa mga gipadala ko sa mga Egiptohanon, nga igapadala ko 
kanimo; kay ako mao si Jehova nga magaayo kanimo.

Deuteronomio 7:15 Ug pagakuhaon ni Jehova gikan kanimo ang tanan nga 
balatian; ug walay bisan unsa sa dautan nga hampak sa Egipto nga 
hibaloan nimo, nga igabutang niya sa ibabaw nimo, kondili hinonoa 
igabutang niya kini sa ibabaw sa tanang mga magadumot kanimo.

Mga Salmo 107:20 Gipadala niya ang iyang pulong ug giayo sila, Ug iyang 
giluwas sila gikan sa ilang mga pagkalaglag.

Mga Salmo 146:8 Si Jehova nagapabuka sa mga mata sa mga buta; Si 
Jehova nagapabangon kanila nga nanghiumod; Si Jehova nahigugma sa 
mga matarung.

Isaias 35:5 Unya ang mga mata sa mga buta mangabuka, ug ang mga 
igdulungog sa mga bungol makadungog.

Isaias 53:5 Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan, siya 
napangos tungod sa atong mga kasal-anan; ang silot sa atong pakigdait 
diha sa ibabaw niya; ug tungod sa iyang mga labod kita nangaayo.

Isaiah 58:8 Unya ang imong kahayag mosidlak nga maingon sa kabuntagon,
ug ang imong pagkaayo motungha sa madali; ug ang imong pagkama-
tarung mouna kanimo; ang himaya ni Jehova magapalikod kanimo.

Jeremias 30:17 Kay pahiulian ko ikaw sa kaayo sa imong panglawas, ug 
ayohon ko ang imong mga samad, nagaingon si Jehova; tungod kay sila 
nagtawag kanimo nga usa ka sinalikway, nga nagaingon: Mao kini ang 
Sion nga wala pagpangitaa sa tawo.

Jeremias 33:6 Ania karon, dad-on ko niini ang maayong panglawas ug 
ayohon ko sila, ug igapahayag ko kanila ang kadagaya sa pakigdait ug 
sa kamatuoran.

Malaquias 4:2 Apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan, ang adlaw 
sa pagkamatarung mosubang nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako;
ug kamo manggula, ug managlumpat sa kalipay maingon sa mga nating 
vaca sa toril.

Mateo 4:23,24 Ug ang tibuok Galilea gisuroy niya nga nagpanudlo sulod sa 
ilang mga sinagoga ug nagwali sa Maayong Balita mahitungod sa 



gingharian ug nag-ayo sa tanang balatian ug tanang sakit diha sa 
katawhan. 24 Ug ang iyang kabantug mikaylap sa tibuok Siria, ug ngadto
kaniya ilang gipanagdala ang tanang masakiton, ang mga gitakbuyan sa 
nagkalainlaing mga balatian ug mga kasakitan, ug ang mga giyawaan, 
mga palatulon, ug mga paralitico, ug iyang giayo sila.

Mateo 8:16,17 Ug sa pagkasawomsom na, ilang gipanagdala ngadto kaniya 
ang daghang mga giyawaan; ug pinaagi sa pusa ka pulong iyang 
gipagula ang mga espiritu gikan kanila, ug iyang giayo ang tanang mga 
masakiton. 17 Kini tuman sa gisulti pinaagi sa profeta nga si Isaias, nga 
nag-ingon, â€œGikuha niya ang atong mga kaluyahon ug gipas-an niya 
ang atong mga sakit."

Mateo 9:35 Ug ang tanang mga lungsod ug mga balangay gisuroy ni Jesus 
nga nagpanudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa Maayong 
Balita mahitungod sa gingharian, ug nag-ayo sa tanang mga sakit ug 
kaluyahon.

Mateo 10:1,8 Ug ang iyang napulog-duha ka mga tinun-an iyang gitawag 
ngadto kaniya, ug iyang gihatagan silag kagahum batok sa mga 
mahugawng espiritu, aron sa pagpagula niini, ug sa pag-ayo sa tanang 
mga sakit ug sa tanang kaluyahon. (Marcos 3:14,15) 8 Ayoha ninyo ang 
mga masakiton, banhawa ninyo ang mga patay, hinloi ninyo ang mga 
sanlahon, pagulaa ninyo ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay 
bayad, busa panghatag kamo nga walay bayad.

Mateo 11:5 ang mga buta makakita na, ug ang mga bakul makalakaw na, 
ug ang mga sanlahon nangahinlo, ug ang mga bungol makabati na, ug 
ang mga patay gipamanhaw, ug ang mga kabus gikawalihan sa maayong
balita.

Mateo 12:15 Ug si Jesus, sa pagkamatikud niya niini, mipahawa niadtong 
dapita. Ug daghan ang mikuyog kaniya, ug iyang giayo silang tanan,

Mateo 15:30 Ug miduol kaniya ang mga dagkung panon sa katawhan nga 
nanagdalag mga bakul, mga kimay, mga buta, mga amang, ug sa 
daghang sa tiilan ni Jesus, ug iyang giayo sila,

Mateo 17:20 Kanila mitubag siya nga nag-ingon, Tungod sa kadiyutay sa 
inyong pagtoo. Kay sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kon 
may pagtoo kamo nga ingon ug liso sa mustasa, makaingon kamo niining
bukid, Bumalhin ka gikan dinhi ngadto didto, ug kini mobalhin; ug walay 
magamakuli alang kaninyo.

Marcos 1:34 Ug iyang gipangayo ang daghang nanagmasakit sa nagkalainl-
aing mga balatian, ug iyang gipagula ang daghang mga yawa; ug wala 
niya tugoti ang mga yawa sa pagsulti, kay nakaila man sila kaniya.



Marcos 3:10 kay daghan man ugod ang iyang gipang-ayo nga tungod niana 
ang tanang may mga sakit nagdinuotay paingon kaniya aron sa paghikap
kaniya.

Marcos 6:5,6 Ug didto wala siya makahimog mga milagro, gawas sa 
pagtapion sa iyang mga kamot diha sa pipila ka mga masakiton ug iyang
gipang-ayo sila. 6 Ug nahibulong siya tungod sa ilang pagkawalay 
pagtoo.

Marcos 6:13 Ug ilang gipagula ang daghang mga yawa, ug gihidhiran nilag 
lana ang daghang mga yawa, ug gihidhiran nilag lana ang daghang mga 
masakiton ug gipang-ayo sila.

Marcos 6:55,56 ug nagpanalagan sila ngadto-nganhi sa tanang dapit 
niadtong yutaa, ug gisugdan nila ang pagpangdala sa mga masakiton 
diha sa mga higdaanan ngadto sa bisan diing dapit, diin atua siya sumala
sa ilang madunggan. 56 Ug bisan diin siya mag-adto, sa mga 
kabalangayan, sa mga siyudad, o sa kaumahan, didto gipahimutang nila 
ang mga masakiton diha sa mga tiyanggihan, ug nagpakiluoy sila kaniya 
nga pahikapon unta sila bisan na lang sa borlas sa iyang kupo; ug 
nangaayo ang tanang nakahikap niini.

Marcos 8:23-25 Ug gigunitan niya ang buta diha sa kamot ug iyang gidala 
sa gawas sa balangay, ug sa gitalithian niya ang iyang mga mata ug 
gitapin-an siya sa mga kamot niya, nangutana siya kaniya, Duna ka bay 
nakita?" 24 Siya miyahat ug mitubag nga nag-ingon, Nakakita akog mga 
tawo, apan nakita ko sila nga morag mga kahoy nga naglakawlakaw." 25
Unya giusab ni Jesus sa pagtapion ang iyang mga kamot diha sa mga 
mata niya; ug kini siya mitutok ug unya hing-ulian, ug natin-aw na ang 
iyang pagtan-aw sa tanan.

Marcos 9:29 Siya mitubag kanila, Kining matanga dili mahimo sa pagpagula
pinaagi sa bisan unsa gawas lamang sa pag-ampo."

Marcos 16:17,18 Ug kanila nga motoo maganunot kining maong mga 
ilhanan: sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa; magasulti silag 
mga bag-ong sinultihan; 18 makakupot silag mga bitin, ug kon makainom
silag bisan unsa nga makahilo, dili sila mangadaut; ang mga masakiton 
pagapandongan nila sa ilang mga kamot, ug mangaayo sila.”

Lukas 4:18 Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, kay iya man akong 
gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus. 
Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga 
binilanggo ug sa kahiuli sa igtatan-aw ngadto sa mga buta, sa paghatag 
sa kagawasan ngadto sa mga dinaugdaug,

Lukas 4:40 Ug sa nagkasalop na ang Adlaw, ang tanang may mga nagma-



sakiton sa nagkalainlaing mga sakit nanagdala kanila ngadto kaniya, ug 
silang tanan iyang gitapin-an sa iyang mga kamot ug nangaayo sila.

Lukas 5:15 Apan misamot pa hinoon ang pagkasangyaw sa balita mahitun-
god kaniya, ug dagkung mga panon sa katawhan nanagtapok aron sa 
pagpatalinghug kaniya ug sa pagpaayo kaniya sa ilang mga sakit.

Lukas 5:17-25 Sa usa niadtong mga adlawa, samtang nagpanudlo siya, 
dihay nanaglingkod nga mga Fariseo ug mga magtutudlo sa kasugoan, 
nga nahiadto didto gikan sa tanang kabalangayan sa Galilea ug sa Judea
ug gikan sa Jerusalem; ug ang gahum sa Ginoo diha kaniya aron sa 
pagpang-ayo kanila. 18 Ug tan-awa, dihay mga lalaki nga nanagyayong 
sa usa ka paralitico diha sa higdaanan, ug sila naninguha sa pagpasulod 
kaniya ug sa pagbutang kaniya sa atubangan ni Jesus. 19 Apan kay wala
man silay nakita nga kaagian sa pagpasulod kaniya tungod sa panon sa 
katawhan, misaka sila sa atop ug ilang gitonton siya uban sa iyang 
gihigdaan lusot sa mga tisa ngadto sa taliwala sa mga tawo diha sa 
atubangan ni Jesus. 20 Ug sa pagkakita niya sa ilang pagsalig, siya 
miingon kaniya, Tawo, ang imong mga sala gipasaylo na kanimo." 21 Ug 
ang mga escriba ug mga Fariseo misugod sa pagpangutana nga nanag-
ingon, Kinsa ba kini siya nga nagasultig mga pasipala? Kinsa bay arang 
makapasaylog mga sala kondili ang Dios ra?" 22 Sa pagkamatikod ni 
Jesus sa ilang mga pagpangutana, siya mitubag kanila, Ngano bang 
nangutana man kamo diha sa inyong mga kasingkasing? 23 Kay hain bay
labi pang masayon, ang pag-ingon ba, Ang imong mga sala gipasaylo na 
kanimo, o ang pag-ingon ba, Bumangon ka ug paglakaw? 24 Apan aron 
kamo mahibalo nga ang Anak sa Tawo may kagahum diay dinhi sa yuta 
sa pagpasaylog mga sala" siya miingon sa tawo nga paralitico ako 
magaingon kanimo, bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pumauli ka sa
imong balay." 25 Ug dihadiha siya mibangon sa ilang atubangan, ug 
misakwat sa iyang gihigdaan, ug mipauli nga nagdayeg sa Dios.

Lukas 6:17-19 Unya milugsong siya uban kanila ug mitindog sa usa ka dapit
nga patag, kinuyogan sa usa ka dakung panon sa iyang mga tinun-an ug 
sa hilabihan kadaghang mga tawo nga gikan sa tibuok Judea ug sa 
Jerusalem ug sa kabaybayonan sa Tiro ug sa Sidon, nga nanagpanugok 
aron sa pagpatalinghug kaniya ug sa pagpaayo gikan sa ilang mga sakit; 
18 ug nangaayo ang mga gisakit sa mga mahugaw nga espiritu. 19 Ug 
ang tibuok panon sa katawhan naninguha sa paghikap kaniya, kay gikan 
kaniya may gahum nga migula ug nag-ayo kanilang tanan.

Lukas 7:21,22 Niadtong tungora siya nagpang-ayo sa daghang mga tawo 
gikan sa mga sakit ug sa mga balatian ug sa mga dautang espiritu, ug 



daghan ang mga buta nga iyang gihatagan ug panan-aw. 22 Ug unya 
mitubag siya kanila, Lakaw kamo ug suginli ninyo si Juan sa inyong 
nakita ug nadungog: ang mga buta makakita na, ang mga bakul 
makalakaw na, ang mga sanlahon nangahinlo, ug ang mga bungol 
makabati na, ang mga patay gipamanhaw, ang mga kabus gikawalihan 
sa maayong balita.

Lukas 8:2 ug ang pipila ka mga babaye nga nangaayo gikan sa mga 
dautang espiritu ug sa mga sakit, nga mao sila si Maria, ang ginganlag 
Magdalena, nga gigulaan ganig pito ka yawa,

Lukas 9:2 Ug iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian
sa Dios ug sa pagpang-ayo sa mga masakiton.

Lukas 9:11 Sa pagkasayud niini sa mga panon sa katawhan, sila miapas 
kaniya; ug sila gidawat niya nga mahinangpon ug iyang gisuginlan 
mahitungod sa gingharian sa Dios, ug iyang gipang-ayo ang mga 
nanagkinahanglan nga pagaayohon.

Lukas 13:12 Ug sa pagkakita ni Jesus kaniya, siya mitawag ug miingon 
kaniya, Babaye, mahigawas ka na sa imong sakit!"

Lukas 13:32 Siya mitubag kanila, Adtoa ug suginli ninyo ang maong 
singgalong, Tan-awa, ginapagula ko ang mga yawa ug ginahimo ko ang 
pagpang-ayo karon ug ugma, ug sa ikatulo ka adlaw matapus ko na ang 
akong bulohaton.

Juan 5:8,14 Ug si Jesus miingon kaniya, Bumangon ka, dad-a ang imong 
higdaan, ug lumakaw ka." 14 Human niini, gikahibalag siya ni Jesus sa 
sulod sa templo, ug si Jesus miingon kaniya, Tan-awa, maayo na ikaw! 
Ayaw na pagpakasala aron dili mahitabo kanimo ang labi pang mangil-
ad."

Juan 14:12 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga 
ang mosalig kanako magahimo usab sa mga buhat nga akong ginabuhat;
ug labi pa gani ka dagkung mga buhat kay niini ang iyang pagabuhaton, 
kay moadto man ako sa Amahan.

Mga Buhat 3:6 Apan si Pedro miingon kaniya, Ako walay salapi o bulawan, 
apan sa ania kanako hatagan ko ikaw. Sa ngalan ni Jesu-Cristo nga 
Nazaretnon, paglakaw."

Mga Buhat 5:15,16 nga tungod niana ila na gayud ganing gipangdala ang 
mga masakiton ngadto sa kadalanan, ug gibutang sa mga lantay ug mga 
higdaanan, basin na lang aduna kanilay mahilandungan sa anino ni Pedro
inig-agi niya. 16 Ug gikan sa kalungsuran nga kasikbit sa Jerusalem 
nanugok usab ang mga panon sa mga tawo nga nanagdala sa mga 
masakiton ug mga gisakit sa mga mahugaw nga espiritu, ug silang tanan



nangaayo.
Mga Buhat 10:38 mahitungod kang Jesus nga taga-Nazaret, giunsa sa Dios 

pagdihog kaniyag Espiritu Santo ug gahum; giunsa niya pagpangadto-
adto sa paghimog mga kaayohan ug sa pagpang-ayo sa tanang gisakit sa
yawa, kay ang Dios uban man kaniya.

Mga Buhat 19:11,12 Ug ang Dios naghimog dagkung mga milagro pinaagi sa
mga kamot ni Pablo, 12 nga tungod niana ang mga masakiton 
gipanagdad-an ug mga panyo o mga tapis nga nahidapat sa lawas ni 
Pablo, ug sila nangaayo sa ilang mga sakit ug namahawa kanila ang mga
espiritu nga dautan.

Roma 8:26 Sa ingon usab nga paagi, ang Espiritu motabang kanato sa diha 
nga magmaluyahon kita; kay kita ugod dili man makamaong moampo sa 
hustong inampoan, apan ang Espiritu mao ang mangunay sa 
pagpangamuyo alang kanato uban ang laglum nga mga pag-agulo nga 
dili arang malitok sa pulong.

1 Corinto 12:9,28 ngadto sa usa gihatag ang pagtoo pinaagi sa mao ra nga 
Espiritu, ug ngadto sa usa gihatag ang mga hiyas sa pagpang-ayog mga 
sakit pinaagi sa mao rang usa ka Espiritu; 28 Ug sa iglesia gipahimutang
sa Dios, una sa tanan ang mga apostoles, ikaduha ang mga profeta, 
ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat ug mga milagro,
unya ang mga pagpang-ayo ug mga sakit, ug ang pagtabang, ug ang 
pagdumala, ug ang pagpanultig nagkalainlaing matang sa mga dila.

Filipos 2:27 Sa pagkatinuod siya nagmasakit nga nag-ungaw sa kamatayon.
Apan ang Dios nalooy kaniya ug dili lamang kaniya ra kondili kanako 
usab, aron ako dili abuton sa magatapun-og nga mga kaguol.

Santiago 5:14 Aduna ba kaninyoy nagamasakiton? Ipakuha niya ang mga 
anciano sa iglesia, ug paampoa sila alang kaniya, nga magahaplas 
kaniya lanaug tungod sa ngalan sa Ginoo;

1 Pedro 2:24 Siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang 
lawas ngadto sa kahoy, aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi 
ngadto sa pagkamatarung. Pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo.

3 Juan 1:2 Hinigugma, gipanghinaut ko nga magamauswagon unta ikaw sa 
tanang butang ug nga magamaayo ka sa panglawas, maingon sa 
nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag.
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