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Exodo 15:26 Kinunana kadakuada, “No ipangagyo a sipupudno ti ibagak, ni 
Yahweh a Diosyo, ket aramidenyo ti ibilangko a nalinteg, saankayto a 
dusaen iti uray ania a sakit nga impalak-amko kadagiti Egipcio. Siak ni 
Yahweh a mamaimbag kadakayo.”

Deuteronomio 7:15 Ilisinakayto ti Apo iti amin a sakit. Dinanto yeg kadakayo 
ti uray ania kadagiti nakabutbuteng a sakit a kas iti linak-amyo idiay Egipto
ngem idissuornanto ida amin kadagiti kabusoryo.

Salmo 107:20 Pinaimbagna ida babaen iti panagbilinna, ket inispalna ida iti 
pakadadaelanda.

Salmo 146:8 luktanna ti mata dagiti bulsek. Itan-okna dagiti mailupitlupit; ay-
ayatenna dagiti nalinteg a tattaona.

Isaias 35:5 Makakitanton dagiti bulsek, ket makangngegton dagiti tuleng.
Isaias 53:5 Ngem nasugat gapu kadagiti basbasoltayo, nasaplit gapu kadagiti 

dakes nga aramidtayo. Nawayawayaantayo gapu iti dusa a sinagabana, 
naagasantayo gapu iti pannakasapsaplitna.

Isaias 58:8 “No aramidenyo daytoy, kaslanto init iti bigbigat ti paraburko a 
mangraniag kadakayo, ket mabiitto a maimbagan dagiti sugatyo. 
Kanayonto nga addaak kadakayo tapno isalakankayo. Ti kaaddak ti 
mangsalaknibto kadakayo iti sadinoman nga ayanyo.

Jeremias 30:17 Paimbagenkayto manen, paimbagekto dagiti sugatyo, uray 
kuna dagiti kabusoryo, ‘Nabaybay-anen ti Sion, awanen ti mangikankano 
kenkuana.’ Siak, ni Yahweh, ti nagsao iti daytoy.”

Jeremias 33:6 Ngem agasakto daytoy a siudad ken dagiti tattaona ket 
nasalun-atdanto manen. Iparangarangkonto kadakuada ti nabuslon a 
kappia ken kinatalged.

Malakias 4:2 Ngem kadakayo nga agtungpal kaniak, kaslanto init a lumgak ti 
pannakabalinko a mangisalakan ken mangyeg iti pannakapaimbag. 
Rumuarkayto a siraragsak a kas kadagiti urbon ti baka a naipupok.

Mateo 4:23,24 Sinurso ni Jesus ti amin a paset ti Galilea. Nangisursuro iti 
uneg dagiti sinagogada. Inkaskasabana ti Naimbag a Damag maipapan iti 
Pagarian. Nangag-agas kadagiti nadumaduma a saksakit ken sagsagabaen 
dagiti tattao. 24 Nagdinamag ni Jesus iti entero a daga ti Siria. Impan 
dagiti tattao kenkuana dagiti addaan iti nadumaduma a saksakit ken an-
annayen: dagiti linuganan dagiti demonio, dagiti agkiskissiw, ken dagiti 
paralitiko. Pinaimbag amin ida ni Jesus.

Mateo 8:16,17 Idi dumteng ti rabii, inyeg dagiti tattao ken ni Jesus dagiti adu 
a linuganan dagiti demonio. Babaen iti balikas, pinaksiat ni Jesus dagiti 
dakes nga espiritu ket pinaimbagna amin a masakit. 17 Inaramidna dagitoy



tapno matungpal ti sinao ni profeta Isaias: “Isu a mismo ti nangikkat 
kadagiti sagubanittayo ken nangibaklay kadagiti sakittayo.”

Mateo 9:35 Sinursor ni Jesus dagiti amin nga il-ili ken barbarrio. Nangisuro 
kadagiti sinagogada, inkasabana ti Naimbag a Damag maipapan iti 
Pagarian ken pinaimbagna dagiti tattao kadagiti amin a kita ti sakit ken 
sagabaen.

Mateo 10:1 Inayaban ni Jesus dagiti sangapulo ket dua nga adalanna. 
Inikkanna ida iti pannakabalin a mangpaksiat kadagiti dakes nga espiritu, 
ken mangpaimbag kadagiti agsagsagaba iti amin a kita ti sakit ken an-
annayen. (Marcos 3:14,15)

Mateo 10:8 Paimbagenyo dagiti masakit, pagungarenyo dagiti natay, 
agasanyo dagiti agkukutel ken paksiatenyo dagiti demonio. Awan 
imbayadyo iti inawatyo. Ngarud, diyo pabayadan ti ipaayyo.

Mateo 11:5 makakita dagiti bulsek, makapagna dagiti pilay, mapaimbag dagiti
agkukutel, makangngeg dagiti tuleng, mapagungar dagiti natay, ket 
maikaskasaba ti Naimbag a Damag kadagiti napanglaw.

Mateo 12:15 Idi naammoan ni Jesus ti gandat dagiti Fariseo, pimmanaw 
sadiay. Simmurot kenkuana dagiti adu a tattao. Inagasanna amin dagiti 
masakit.

Mateo 15:30 Adu a tattao ti napan kenkuana. Nangikuyogda kadagiti pilay, 
bulsek, lugpi, umel ken adu pay a masakit sada impan iti sangoananna, ket 
pinaimbagna ida.

Mateo 17:20 “Gapu ta bassit ti pammatiyo,” insungbat ni Jesus. “Laglagipenyo
a no adda pammatiyo a kas iti kadakkel ti bukel ti mostasa, mabalinyo a 
kunaen iti daytoy a bantay, ‘Umaliska ket inka sadiay,’ ket umalis. 
Mabalinyo nga aramiden ti uray ania!”

Marcos 1:34 Pinaimbag ni Jesus dagiti adu nga agsagsagaba iti nadumaduma 
a kita ti sakit. Pinaksiatna ti adu a demonio. Ngem dina pinalubosan nga 
agsao dagiti demonio ta ammoda ti kinasiasinona.

Marcos 3:10 Ta adu ti inagasanna ket agdidinnuron amin dagiti masakit nga 
umasideg a sumagid kenkuana.

Marcos 6:5,6 Awan a pulos ti naaramidna a milagro sadiay, malaksid ti 
panangpaimbagna iti sumagmamano a masakit babaen iti panangipatayna 
iti imana kadakuada. 6 Masdaaw unay gapu ta awan pammati dagiti tattao.
Napan ni Jesus a nangisursuro kadagiti aglikmut a barbarrio.

Marcos 6:13 Pinaksiatda ti adu a demonio. Sinapsapoanda iti lana dagiti adu a
masaksakit ket naimbaganda amin.

Marcos 6:55,56 Iti kasta, nagtataray dagiti tattao a napan kadagiti 
kabangibang a luglugar ket impanda kenkuana dagiti masakit a siiidda iti 
papag. 56 Iti sadinoman a napanan ni Jesus, purok man wenno barrio 
wenno plasa, impan dagiti tattao dagiti masakitda kenkuana. 
Nagpakpakaasida kenkuana nga uray sagiden la koma dagiti masakit ti 



gayadan ti kagayna. Ket naimbagan dagiti amin a nangsagid iti kagayna.
Marcos 8:23-25 Kinibin ni Jesus ti bulsek ket inturongna iti ruar ti barrio. 

Kalpasan ti panangtuprana kadagiti mata ti bulsek, impatayna dagiti imana
kenkuana sana sinaludsod, “Adda makitam?” 24 Kimmita ti lalaki iti 
aglawlawna. “Wen, makitak dagiti tattao,” kinunana, “ngem kasda la kayo 
a magmagna.” 25 Sinagid manen ni Jesus dagiti mata ti lalaki. Nagmulagat 
a naimbag ti lalaki ket naimbaganen dagiti matana. Nalawagen ti 
panagkitana iti amin.

Marcos 9:29 “Kararag laeng ti makapaksiat iti dayta a kita ti espiritu,” 
insungbat ni Jesus, “ket awanen sabali.”

Marcos 16:17,18 Maitedto kadagiti mamati dagitoy a pannakabalin: Iti 
naganko, paksiatendanto dagiti demonio. Agsaodanto kadagiti sabali a 
pagsasao. 18 Uray no agiggemda kadagiti uleg, wenno uminumda iti 
sabidong, didanto maan-ano. Ipataydanto ti imada kadagiti masakit ket 
umimbagdanto.”

Lucas 4:18 “Adda kaniak ti Espiritu ti Apo. Pinilinak a mangikasaba iti 
Naimbag a Damag kadagiti napanglaw, Imbaonnak a mangiwaragawag iti 
pannakawayawaya dagiti balud, Iti pannakakita manen dagiti bulsek, Iti 
pannakaruk-at dagiti maparparigat,

Lucas 4:40 Idi lumlumneken ti init, amin nga adda gagayyemna nga 
agsagsagaba iti uray ania a kita ti sakit, impanda dagitoy a masakit ken ni 
Jesus. Impatayna ti imana iti tunggal maysa ket naimbaganda amin.

Lucas 5:15 Immad-adda ketdi a nagdinamag ni Jesus. Napan ti nakaad-adu a 
tattao nga agdengngeg kenkuana ken agpaagas kadagiti saksakitda.

Lucas 5:17-25 Iti maysa nga aldaw, idi mangisursuro ni Jesus, agtutugaw 
sadiay ti sumagmamano a Fariseo ken mamaestro iti Linteg. Naggapuda 
kadagiti amin nga il-ili iti Galilea ken Judea, agraman Jerusalem. Adda ken 
ni Jesus ti pannakabalin ti Apo a mangpaimbag kadagiti masaksakit. 18 
Napan kenkuana ti sumagmamano a lallaki a nangyeg iti maysa a paralitiko
a nakaidda iti papag. Iserrekda koma ti lalaki iti uneg ti balay tapno ipanda 
iti sango ni Jesus. 19 Ngem gapu iti kaadu ti tao, saanda a maiserrek ti 
paralitiko. Napanda ngarud iti tuktok ti balay, binutbotanda ti atep, ket 
imbabada a nakaidda iti papag sada indisso iti tengnga dagiti tattao iti 
sangoanan ni Jesus. 20 Idi makita ni Jesus ti pammatida, kinunana iti 
paralitiko, “Gayyem, napakawanen dagiti basbasolmo.” 21 
Nagtantanabutob dagiti mamaestro iti Linteg, kasta met dagiti Fariseo, ket 
kinunkunada: “Apay a kastoy ti panagsao daytoy a tao? Maibusor iti Dios ti 
sasawenna! Ti laeng Dios ti makapakawan kadagiti basbasol!” 22 Ammo ni 
Jesus ti kapanunotanda ket kinunana kadakuada, “Apay a kasta ti 
pampanunotenyo? 23 Ania ti nalaklaka nga isao: ‘Napakawanen dagiti 
basbasolmo’ wenno ‘Bumangonka ket magnaka’? 24 Paneknekak ngarud 
kadakayo a ti Anak ti Tao adda pannakabalinna ditoy daga a mamakawan 



kadagiti basbasol.” Kinunana iti paralitiko, “Ibilinko kenka: bumangonka, 
bagkatem ta iddam, ket agawidkan!” 25 Timmakder a dagus ti paralitiko iti 
imatangda amin, binagkatna ti nagiddaanna ket nagawid a mangidaydayaw
iti Dios.

Lucas 6:17-19 Idi sumalsalogda iti bantay, nagsardeng ni Jesus iti nasimpa a 
disso nga ayan ti adu nga adalanna. Adda met sadiay dagiti nakaad-adu a 
tattao a naggapu iti amin a paset ti Judea ken Jerusalem, kasta met 
kadagiti siudad ti Tiro ken Sidon nga asideg iti baybay. 18 Napanda sadiay 
tapno agdengngegda kenkuana ken paagasanda dagiti saksakitda. Napan 
met dagiti agsagsagaba kadagiti dakes nga espiritu, ket immimbagda. 19 
Kayat ti tunggal maysa a sagiden ni Jesus, ta adda aggapu kenkuana a 
pannakabalin a mangpaimbag kadakuada amin.

Lucas 7:21,22 Iti dayta nga oras, adu dagiti tattao a pinaimbag ni Jesus 
kadagiti saksakit ken an-anayenda. Pinaksiatna dagiti dakes nga espiritu. 
Inagasanna ti adu a bulsek ket nakakitada. 22 Kinuna ni Jesus kadagiti 
imbaon ni Juan, “Agsublikayo ken ni Juan ket ibagayo kenkuana dagiti 
nakita ken nangngegyo: makakita dagiti bulsek, makapagna dagiti pilay, 
mapaimbag dagiti agkukutel, makangngeg dagiti tuleng, mapagungar dagiti
natay ken maikaskasaba ti Naimbag a Damag kadagiti napanglaw.

Lucas 8:2 Kimmuyog met ti sumagmamano a babbai a naagasan kadagiti 
sakitda ken kadagiti dakes nga espiritu: ni Maria a managan Magdalena a 
nakapaksiatan kadagiti pito a demonio,

Lucas 9:2 Kalpasanna, imbaonna ida a mangikasaba iti Pagarian ti Dios ken 
mangpaimbag kadagiti masakit.

Lucas 9:11 Nadamag daytoy dagiti tattao ket simmurotda kenkuana. Inawatna
ida ket inkasabana kadakuada ti Pagarian ti Dios. Pinaimbagna dagiti 
masapul a maagasan.

Lucas 13:12 Idi makita ni Jesus ti babai, inayabanna. “Naimbagankan iti 
sakitmo!” kinuna ni Jesus kenkuana.

Lucas 13:32 “Inkay ibaga iti dayta nga aso,” insungbat ni Jesus kadakuada. 
“‘Ita ken inton bigat, paksiatek dagiti demonio ket mangagasak. Iti 
maikatlo nga aldaw, malpaskonton ti aramidko.’

Juan 5:8,14 “Bumangonka,” kinuna ni Jesus. “Bagkatem ta iddam, ket 
magnakan.” 14 Iti saan a mabayag, nasarakan ni Jesus ti lalaki idiay 
Templo. “Kitaem, naimbagankan!” kinunana. “Dika agbasolen, amangan no 
addanto dakdakes a mapasamak kenka.”

Juan 14:12 Ibagak ti pudno kadakayo: Ti mamati kaniak, aramidennanto met 
dagiti aramidek; wen, dakdakkelto pay ngem dagitoy ti aramidenna ta 
innak iti Ama.

Dagiti Aramid 3:6 Kinuna ni Pedro, “Awan kuartak, ngem itedko kenka ti adda 
kaniak: iti nagan ni Jesu-Cristo a taga-Nazaret, ibilinko a magnaka!”

Dagiti Aramid 5:15,16 Gapu iti ar-aramiden dagiti apostoles, naipan dagiti 



masakit kadagiti kalkalsada. Naipaiddada kadagiti papag ken ikamen 
tapno no lumabas ni Pedro, uray ti anniniwanna laeng ti manglinong iti 
dadduma kadakuada. 16 Manipud kadagiti il-ili a kabangibang ti Jerusalem,
inyeg dagiti tattao dagiti masakit ken dagiti addaan iti dakes nga espiritu. 
Ket immimbagda amin.

Dagiti Aramid 10:38 “Ammoyo ti maipapan ken ni Jesus a taga-Nazaret, ken ti 
panangkonsagrar ti Dios kenkuana babaen iti pannangtedna kenkuana iti 
Espiritu Santo ken pannakabalin. Iti sadinoman a lugar a napanan ni Jesus,
nagar-aramid iti naimbag ken nangpapaimbag kadagiti pinarparigat ti 
Diablo, gapu ta adda kenkuana ti Dios.

Dagiti Aramid 19:11,12 Nagar-aramid ti Dios kadagiti nakaskasdaaw a milagro
babaen iti panangaramatna ken ni Pablo. 12 Uray dagiti panio ken apron 
nga inaramatna, naipanda kadagiti masakit. Napaimbagda ket napaksiat 
dagiti dakes nga espiritu kadakuada.

Taga-Roma 8:26 Kasta met nga iti kinakapuytayo, umaynatayo tulongan ti 
Espiritu. Ta ditay ammo ti umno a panagkararag. Ti Espiritu a mismo ti 
mangidawdawat kadatayo iti Dios kadagiti asug a di kabaelan nga ibalikas.

1 Taga-Corinto 12:9 Ti Espiritu a mangted iti pammati iti maysa a tao, isu met 
laeng ti mangted iti kabaelan a mangpaimbag iti masakit.

1 Taga-Corinto 12:28 Iti iglesia, insaad ti Dios ti tunggal maysa iti lugarna: 
umuna, dagiti apostoles; maikadua, dagiti profeta; maikatlo, dagiti 
mamaestro; sumarsaruno, dagiti agaramid iti milagro sa dagiti naikkan iti 
pannakabalin a mangpaimbag wenno tumulong kadagiti sabali wenno 
mangidalan kadakuada wenno agsao iti datdatlag a pagsasao.

Taga-Filipos 2:27 Agpayso a nagsakit ket nagistayan natay, ngem kinaasian ti 
Dios. Saan laeng nga isu ti kinaasian ti Dios, ngem uray pay siak, ta 
inlisinak iti dakdakkel a ladingit.

Santiago 5:14 Adda kadi masakit kadakayo? Paayabanna koma dagiti 
panglakayen ti iglesia tapno ikararagan ken sapsapoanda iti lana iti nagan 
ti Apo.

1 Pedro 2:24 Inawit ni Cristo dagiti basbasoltayo iti krus tapno 
mawayawayaantay iti pannakabalin ti basol ket agbiagtay a nalinteg. Ta 
babaen kadagiti sugatna, naagasankayo.

3 Juan 1:2 Patgek a gayyem, ikarkararagko a nasayaat latta koma ti 
kasasaadmo. Sapay koma ta nasalun-atka a kas iti ammok a naespirituan a
panagbiagmo.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


