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Exodus 15:26 “Kon magsunod kamo sing maayo sa akon, ang Ginoo nga inyo 
Dios, kag maghimo sing maayo sa akon panulok kag magtuman sang akon 
mga sugo kag mga pagsulundan, indi ko kamo pagpadal-an sang mga 
balatian pareho sa ginpadala ko sa mga Egiptohanon, kay ako ang Ginoo 
nga nagaayo sa inyo.”

Deuteronomio 7:15 Protektaran kamo sang Ginoo sa tanan nga balatian. Indi 
niya pag-ipadala sa inyo atong makangilil-ad nga mga balatian nga inyo 
nakita didto sa Egipto, pero ipadala niya ini sa tanan nga nagadumot sa 
inyo.

Salmo 107:20 Nagmando siya sang kaayuhan kag nag-alayo sila. Ginluwas 
niya sila sa kamatayon.

Salmo 146:8 ginaayo niya ang mga bulag agod makakita, ginapabakod niya 
ang mga maluya, ginahigugma niya ang mga matarong,

Isaias 35:5 Dayon makakita na ang bulag kag makabati ang bungol.
Isaias 53:5 Ang matuod, ginpilas siya tungod sa aton mga paglapas; ginhanot

siya tungod sa aton mga kalautan. Ang silot nga iya gin-antos amo ang 
nakahatag sa aton sang maayo nga kahimtangan kag paagi sa iya mga 
pilas gin-ayo kita.

Isaias 58:8 Kon himuon ninyo ini, magaabot sa inyo ang kaluwasan pareho 
sang nagabutlak nga adlaw, kag ayuhon ko kamo gilayon. Ako, nga inyo 
matarong nga Dios, magauna sa inyo kag protektaran ko kamo sang akon 
gamhanan nga presensya.

Jeremia 30:17 Pero kamo ayuhon ko, kag bulngon ko ang inyo mga pilas, 
tungod kay nagasiling ang iban nga kamo nga mga taga-Jerusalem 
ginsikway kag ginpabay-an. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Jeremia 33:6 “Pero magaabot ang tion nga ayuhon ko ini nga siyudad kag ang
mga pumuluyo sini. Dayon magakabuhi sila nga mauswagon kag malinong.

Malakias 4:2 Pero kamo iya nga nagatahod sa akon, maeksperiensyahan 
ninyo ang pagluwas ko sa inyo. Daw pareho ini sa pagbutlak sang adlaw 
nga ang iya silak nagahatag sang kaayuhan. Kag magalukso-lukso kamo 
sa kalipay pareho sang tinday nga mga baka nga ginpaguwa sa toril.

Mateo 4:23,24 Naglibot si Jesus sa bug-os nga Galilea nga nagapanudlo sa 
mga simbahan sang mga Judio. Ginwali niya sa ila ang Maayong Balita 
parte sa paghari sang Dios, kag ginpang-ayo niya ang tanan nga klase 
sang balatian sang mga tawo. 24 Nangin bantog siya sa bug-os nga Syria, 
gani nagdala ang mga tawo sang tanan nga masakiton sa iya: bisan ang 



mga nagaantos sing tama sa ila mga masakit, ang mga ginagamhan sang 
malaot nga mga espiritu, ang mga kuyapon, kag ang mga paralitiko. 
Ginpang-ayo sila tanan ni Jesus.

Mateo 8:16,17 Sang sirom na, madamo nga mga tawo nga may malaot nga 
espiritu ang gindala kay Jesus. Sa isa lang niya ka paghambal naghalalin 
ang malaot nga mga espiritu, kag ang tanan nga masakiton ginpang-ayo 
niya. 17 Ginhimo niya ini agod matuman ang ginsiling ni Propeta Isaias, 
“Siya ang nagkuha sang aton mga masakit, kag nag-ayo sang aton mga 
balatian.”

Mateo 9:35 Naglibot si Jesus sa mga banwa kag mga baryo, kag nagpanudlo 
siya sa mga simbahan sang mga Judio. Ginwali niya ang Maayong Balita 
parte sa paghari sang Dios, kag ginpang-ayo niya ang tanan nga klase 
sang balatian.

Mateo 10:1 Gintawag ni Jesus ang iya dose ka sumulunod kag ginhatagan 
niya sila sing gahom sa pagtabog sang malaot nga mga espiritu. 
Ginhatagan man niya sila sang gahom sa pag-ayo sang tanan nga klase 
sang balatian. (Marcos 3:14,15)

Mateo 10:8 ukon bag, ukon ilislan nga bayo, ukon sandalyas, ukon baston, 
kay ang nagapangabudlay dapat gid man nga hatagan sang iya mga 
kinahanglanon.

Mateo 11:5 Sugiri ninyo siya nga ang mga bulag nakakita, ang mga piang 
nakalakat, ang mga may delikado nga balatian sa panit nag-ayo kag 
nakabig na nga matinlo, ang mga bungol nakabati, ang mga patay 
nabanhaw, kag ang Maayong Balita ginawali sa mga imol.

Mateo 12:15 Sang mahibaluan ni Jesus ang plano sang mga Pariseo, naghalin
siya sa sadto nga lugar. Madamo nga mga tawo ang nagsunod sa iya kag 
gin-ayo niya ang tanan nga masakiton.

Mateo 15:30 Madamo nga mga tawo ang nagpalapit sa iya nga may dala nga 
mga piang, pingkaw, bulag, apa kag madamo pa nga mga masakiton. 
Ginpamutang sila sa tiilan ni Jesus kag ginpang-ayo niya sila tanan.

Mateo 17:20 Nagsabat si Jesus sa ila, “Tungod kay kulang ang inyo pagtuo. 
Sa pagkamatuod, kon may pagtuo kamo nga bisan pareho lang kagamay 
sa binhi sang mustasa, sarang kamo makasiling sa sini nga bukid, ‘Saylo 
ka didto!’ Kag ang bukid masaylo. Wala gid sang butang nga indi ninyo 
mahimo.”

Marcos 1:34 Gin-ayo ni Jesus ang madamo nga mga nagamasakit sang 
nagkalain-lain nga balatian, kag gintabog niya ang madamo nga malaot 
nga mga espiritu. Wala niya pagtuguti nga maghambal ang malaot nga 
mga espiritu, kay kilala nila kon sin-o siya.

Marcos 3:10 Tungod nga madamo ang iya ginpang-ayo, ang tanan nga may 



masakit nagpanagil-ot agod makatandog sa iya.
Marcos 6:5,6 Amo ina nga wala siya makahimo sang mga milagro sa sadto 

nga lugar, luwas lang sa pila ka mga masakiton nga iya gintandog sang iya
kamot kag nag-ayo. 6 Natingala siya nga indi sila magtuo sa iya. 
Pagkatapos sadto naglibot si Jesus nga nagapanudlo sa mga baryo.

Marcos 6:13 Madamo nga malaot nga mga espiritu ang ila gintabog kag 
madamo nga mga masakiton ang ila ginhaplasan sang lana nga nag-alayo.

Marcos 6:55,56 Gani nagdali-dali ang mga tawo sa pagkadto sa palibot nga 
mga lugar kag ginpamutang nila sa mga hiligdaan ang mga masakiton kag 
gindala nila sa mga lugar nga mabatian nila nga didto si Jesus. 56Bisan sa
diin siya magkadto, sa mga sityo, sa mga baryo ukon sa mga banwa man, 
basta mabatian sang mga tawo nga didto siya, ginadala nila ang ila mga 
masakiton sa lugar nga ginatipunan permi sang mga tawo. Ginpangabay 
nila si Jesus nga tugutan niya ang mga masakiton nga tandugon siya bisan
sa gaway-gaway na lang sang iya bayo. Kag ang tanan nga nakatandog 
nag-ayo.

Marcos 8:23-25 Gani gin-uyatan niya ang kamot sang bulag kag gintuytuyan 
pakadto sa guwa sang Betsaida. Pag-abot nila sa guwa ginduplaan niya 
ang mga mata sang bulag. Dayon gintungtong niya ang iya mga kamot sa 
bulag kag nagpamangkot, “May nakita ka na bala?” 24 Nagtangla ang 
lalaki kag nagsiling, “Nakakita na ako sang mga tawo, pero daw sa mga 
kahoy nga nagalakat.” 25 Gani gintungtong liwat ni Jesus ang iya kamot 
sa mga mata sang bulag. Pagkatapos naghimutad sing maayo ang bulag 
kag nag-ayo ang iya mga mata. Maathag na ang tanan sa iya panulok.

Marcos 9:29 Nagsabat siya sa ila, “Ato nga klase sang malaot nga espiritu 
mapaguwa lang paagi sa pangamuyo.”

Marcos 16:17,18 Ini nga mga tanda makita sa mga tawo nga nagatuo sa 
akon: paagi sa akon ngalan magatabog sila sang malaot nga mga espiritu; 
magahambal sila sang iban nga mga lingguahe nga wala nila matun-i; 18 
kon makauyat sila sang mga man-og ukon makainom sang bisan ano nga 
hilo indi sila maano; kag kon itungtong nila ang ila mga kamot sa mga 
nagamasakit, magaayo ini.”

Lucas 4:18 “Ang Espiritu sang Ginoo ari sa akon. Kay ginpili niya ako nga 
magwali sang maayong balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa 
pagbantala sa mga bihag nga hilway na sila, kag sa mga bulag nga 
makakita na sila. Ginpadala niya ako sa paghilway sa mga ginadaogdaog,

Lucas 4:40 Sang nagasalop na ang adlaw, madamo gid nga mga tawo ang 
nagdala sang ila mga masakiton didto kay Jesus. Gintungtong ni Jesus 
ang iya kamot sa tagsa-tagsa sa ila kag nag-alayo sila tanan.

Lucas 5:15 Bisan amo ato ang ginmando sa tawo naglapnag gihapon ang 



balita parte kay Jesus, kag madamo gid ang mga tawo nga nagtilipon sa 
pagpamati sa iya kag sa pagpabulong sang ila mga balatian.

Lucas 5:17-25 Isa ka adlaw sang si Jesus nagapanudlo, may mga Pariseo kag
mga manunudlo sang Kasuguan nga nagapungko malapit sa iya. Ini nga 
mga tawo naghalin pa sa nagkalain-lain nga mga baryo sang Galilea kag 
Judea, kag pati sa Jerusalem. Ara kay Jesus ang gahom sang Ginoo sa 
pag-ayo sang mga masakiton. 18 May mga tawo nga nag-abot nga 
nagatuwang sang isa ka tawo nga paralitiko. Ginhimulatan nila nga dal-on 
siya kay Jesus sa sulod sang balay. 19 Pero tungod sa kadamuon sang 
mga tawo wala gid sila sing may maagyan pasulod. Gani nagsaka sila sa 
atop sang balay kag gin-guhaban nila ang atop. Pagkatapos gintunton nila 
ang paralitiko nga ara sa higdaan sa atubangan ni Jesus. 20 Pagkakita ni 
Jesus nga may pagtuo sila sa iya, nagsiling siya sa paralitiko, “Abyan, 
ginpatawad na ang imo mga sala.” 21 Ang mga Pariseo kag ang mga 
manunudlo sang Kasuguan nagsiling sa ila kaugalingon, “Sin-o gid bala 
ang ini nga tawo nga nagapasipala sa Dios? Wala sing bisan sin-o nga 
makapatawad sang mga sala kundi ang Dios lang.” 22 Nahibaluan ni Jesus
ang ila ginahunahuna, gani nagsiling siya sa ila, “Ngaa bala nagahunahuna
kamo sang subong sina? 23 Diin bala ang mas mahapos, ang magsiling, 
‘Ginpatawad na ang imo mga sala,’ ukon ang magsiling, ‘Magtindog ka kag 
maglakat’? 24 Karon pamatud-an ko sa inyo paagi sa pag-ayo sa sini nga 
paralitiko nga ako nga Anak sang Tawo may gahom diri sa duta sa 
pagpatawad sang mga sala.” Dayon nagsiling siya sa paralitiko, 
“Magtindog ka, dal-a ang imo hiligdaan kag magpauli!” 25 Sa gilayon 
nagbangon ang paralitiko sa atubangan nila. Dayon gindala niya ang iya 
hiligdaan kag nagpauli nga nagadayaw sa Dios.

Lucas 6:17-19 Pagkatapos sadto, nagdulhog sila sa patag. Nagtilipon didto 
ang iya mga sumulunod kag ang madamo nga mga tawo nga halin sa mga 
banwa sang Judea kag sa siyudad sang Jerusalem. May mga tawo man 
didto nga halin pa sa mga siyudad sang Tyre kag Sidon nga malapit sa 
dagat. 18 Nagkadto sila didto agod magpamati sa mga ginatudlo ni Jesus 
kag magpabulong sang ila mga masakit. Ang mga tawo nga ginapaantos 
sang malaot nga mga espiritu gin-ayo man niya. 19 Kag ang tanan nga 
tawo didto nagatinguha gid nga makatandog sa iya, kay may gahom nga 
nagaguwa sa iya nga nagaayo sa ila tanan.

Lucas 7:20-22 (20/21) Gani nagkadto sila kay Jesus. Pag-abot nila didto 
madamo ang ginapang-ayo ni Jesus nga mga masakiton, bisan ang mga 
grabe gid nga mga balatian, kag ang mga ginagamhan sang malaot nga 
espiritu. Madamo man nga mga bulag ang iya ginpang-ayo. Karon, 
nagpamangkot kay Jesus ang duha ka sumulunod ni Juan. Siling nila, 



“Ginsugo kami ni Juan nga manugbautiso sa pagpamangkot sa imo kon 
ikaw bala ang amon ginapaabot ukon mahulat pa kami sang iban?” 22 
Ginsabat sila ni Jesus, “Magbalik kamo kay Juan kag sugiri ninyo siya 
sang inyo nakita kag nabatian. Sugiri ninyo siya nga ang mga bulag 
nakakita, ang mga piang nakalakat, ang mga may delikado nga balatian sa
panit nag-ayo kag nakabig na nga matinlo, ang mga bungol nakabati, ang 
mga patay nabanhaw, kag ang Maayong Balita ginawali sa mga imol.

Lucas 8:2 kag ang iban nga mga babayi nga iya gin-ayo sa malaot nga mga 
espiritu kag mga balatian. Ang isa sa ila amo si Maria nga taga-Magdala 
nga pito gid ka malaot nga mga espiritu ang ginpaguwa sa iya.

Lucas 9:2 Dayon ginsugo niya sila nga magpangwali parte sa paghari sang 
Dios kag magpang-ayo sang mga masakiton.

Lucas 9:11 Pero pagkahibalo sang mga tawo nga nakahalin na sila ni Jesus, 
nagsunod sila. Pag-abot nila didto, ginbaton sila ni Jesus kag ginhambalan
parte sa paghari sang Dios. Kag ginpang-ayo man niya ang mga 
masakiton.

Lucas 13:12 Sang makita siya ni Jesus, gintawag niya siya kag ginsilingan, 
“Tyay, maayo ka na sa imo masakit.”

Lucas 13:32 Pero ginsabat sila ni Jesus, “Lakat, sugiri ninyo inang madaya 
nga Herodes nga nagatabog ako sang malaot nga mga espiritu kag 
nagapang-ayo sang mga masakiton subong hasta buwas, kag sa ikatlo nga
adlaw matapos ko na ang akon obra.

Juan 5:8,14 Nagsiling si Jesus sa iya, “Bangon, dal-a ang imo banig kag 
maglakat.” 14 Sang ulihi nakita liwat ni Jesus ang tawo nga iya gin-ayo 
nga didto sa templo, kag nagsiling si Jesus sa iya, “Ti maayo ka na 
subong. Indi ka na magpakasala, kay basi mas malain pa gid ang matabo 
sa imo.”

Juan 14:12 Sa pagkamatuod, ginasugid ko sa inyo nga ang nagatuo sa akon 
magahimo man sang mga butang nga akon ginahimo kag mas sobra pa gid
ang iya himuon, tungod kay mabalik na ako sa Amay.

Binuhatan 3:6 Pero nagsiling si Pedro sa iya, “Wala gid ako sing kuwarta. 
Pero may ari ako nga ihatag sa imo: Sa ngalan ni Jesu-Cristo nga taga-
Nazaret, maglakat ka!”

Binuhatan 5:15,16 Tungod sa mga milagro nga ginpanghimo sang mga 
apostoles, gindala sang mga tawo ang ila mga masakiton sa higad sang 
mga dalan kag ginbutang nila sa mga hiligdaan, agod nga kon mag-agi si 
Pedro maagyan sila bisan sang iya landong na lang. 16 Indi lang ina, kundi 
madamo man nga mga tawo sa mga baryo sa palibot ang nag-abot sa 
Jerusalem nga nagadala sang mga masakiton kag mga tawo nga may 
malaot nga mga espiritu. Kag nag-alayo sila tanan.



Binuhatan 10:38 37/38 Nahibaluan man ninyo ang mga natabo sa bug-os nga 
Judea parte kay Jesus nga taga-Nazaret. Indi bala nagsugod ini sa Galilea 
sa tapos nga nakawali si Juan parte sa pagbautiso? Ginhatagan sang Dios 
si Jesus sang Espiritu Santo kag gahom. Kag tungod nga ang Dios kaupod 
niya, naglakat siya sa nagkalain-lain nga lugar nga nagahimo sang maayo 
nga mga butang. Gin-ayo man niya ang tanan nga ginapaantos sang yawa

Binuhatan 19:11,12 Madamo nga mga tumalagsahon nga milagro ang 
ginpanghimo sang Dios paagi kay Pablo. 12 Bisan ang mga panyo kag ang 
mga panghapin nga panapton nga iya nagamit gindala sa mga masakiton 
kag nag-ayo sila, kag nagguwa man ang malaot nga mga espiritu.

Roma 8:26 Kag tungod nga maluya kita, ang Espiritu Santo nagabulig sa 
aton. Indi kita makahibalo kon ano gid ang dapat nga pangamuyuon, amo 
gani nga ang Espiritu Santo nagapangabay sa Dios para sa aton sa mga 
pag-ugayong nga indi mamitlang.

1 Corinto 12:9 May ara man nga ginhatagan sing dako gid nga pagtuo, kag 
may ara man nga ginhatagan sang abilidad sa pagpang-ayo sang mga 
nagamasakit, kag ini tanan halin sa Espiritu Santo.

1 Corinto 12:28 Kag sa sini nga lawas, nga amo ang iglesya, nagbutang ang 
Dios sang mga masunod: una sa tanan, mga apostoles; ikaduha, mga 
propeta; ikatlo, mga manunudlo; dayon mga manughimo sang mga milagro,
mga manug-ayo sang mga masakiton, mga manugbulig, mga 
administrador, kag mga manughambal sang iban nga lingguahe nga wala 
natun-i.

Filipos 2:27 Nagmasakit siya matuod kag diutayan lang mapatay. Pero 
ginkaluoyan siya sang Dios kag ako amo man, kay gin-ayo niya siya kag 
ginhilway niya ako sa puwerte nga kasubo.

Santiago 5:14 May ara bala sa inyo nga nagamasakit? Magtawag siya sang 
mga manugdumala sang iglesya agod pangamuyuan siya kag banyusan 
sang lana sa ngalan sang Ginoo.

1 Pedro 2:24 Si Cristo mismo amo ang nag-ako sang aton mga sala sang siya 
ginlansang sa krus, agod indi na kita magpakasala kundi magkabuhi kita 
nga matarong. Tungod sa iya mga pilas gin-ayo kita.

3 Juan 1:2 Kabay pa nga maayo ang imo lawas kag ang imo kahimtangan 
dira, subong nga nahibaluan ko nga maayo ang imo espirituhanon nga 
kahimtangan.
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