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Exodo 15:26 At sinabi, Kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng 
Panginoon mong Dios, at iyong gagawin ang matuwid sa kaniyang mga 
mata, at iyong didinggin ang kaniyang mga utos, at iyong gaganapin ang 
lahat niyang mga palatuntunan ay wala akong ilalagay na karamdaman 
sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Egipcio: sapagka't ako ang 
Panginoon na nagpapagaling sa iyo.

Deuteronomio 7:15  At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit: at 
wala siyang ihuhulog sa inyo sa masamang sakit sa Egipto, na iyong 
nalalaman, kundi ihuhulog niya sa lahat ng nangapopoot sa iyo.

Mga Bilang 107:20 Sinugo niya ang kaniyang salita, at pinagaling sila, at 
iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak.

Mga Bilang 146:8  Idinidilat ng Panginoon ang mga mata ng bulag; 
ibinabangon ng Panginoon ang mga nasusubasob; iniibig ng Panginoon 
ang matuwid;

Isaias 35:5 Kung magkagayo'y madidilat ang mga mata ng bulag, at ang 
mga pakinig ng bingi ay mabubuksan.

Isaias 53:5 Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, 
siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa 
ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga 
latay ay nagsigaling tayo.

Isaias 58:8 Kung magkagayo'y sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, 
at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw; at ang iyong katuwiran ay 
mangunguna sa iyo; ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong 
bantay likod.

Jeremias 30:17 Sapagka't pagiginhawahin kita, at pagagalingin kita sa 
iyong mga sugat, sabi ng Panginoon; kanilang tinawag ka na tapon, na 
sinasabi, Ito ang Sion, na hindi hinahanap ng sinoman.

Jeremias 33:6 Narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan, aking 
gagamutin sila; at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang 
kapayapaan at katotohanan.

Malakias 4:2 Nguni't sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat 
ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kaniyang mga pakpak; at 
kayo'y magsisilabas, at magsisiluksong parang guya mula sa silungan.

Mateo 4:23,24 At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, na nagtuturo sa mga 
sinagoga nila, at ipinangangaral ang evangelio ng kaharian, at 



nagpapagaling ng lahat ng sarisaring sakit at ng lahat ng karamdaman 
na nasa mga tao. 24 At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Siria:
at kanilang dinadala sa kaniya ang lahat ng mga may karamdaman, at 
ang mga pinipighati ng sarisaring sakit at pahirap, at ang mga inaalihan 
ng mga demonio, at ang mga himatayin, at ang mga lumpo: at sila'y 
pinagagaling niya.

Mateo 8:16,17 At nang kinahapunan, ay dinala nila sa kaniya ang maraming
inaalihan ng demonio: at pinalayas niya sa isang salita ang masasamang
espiritu at pinagaling ang lahat ng mga may sakit: 17 Upang matupad 
ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, Siya rin ang
kumuha ng ating mga sakit, at nagdala ng ating mga karamdaman.

Mateo 9:35 At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon, na 
nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang evangelio ng 
kaharian, at pinagagaling ang sarisaring sakit at ang sarisaring 
karamdaman.

Mateo 10:1 At pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang labingdalawang 
alagad, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga 
karumaldumal na espiritu, upang mapalabas nila, at upang kanilang 
mapagaling ang lahat ng sarisaring sakit at ang lahat ng sarisaring 
karamdaman. (Marcos 3:14,15)

Mateo 10:8 Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon 
kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas 
kayo ng mga demonio: tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay 
ninyong walang bayad.

Mateo 11:5 Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay 
nangakalalakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay 
nangakaririnig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay 
ipinangangaral ang mabubuting balita.

Mateo 12:15 At pagkahalata nito ni Jesus ay lumayo roon: at siya'y 
sinundan ng marami; at kaniyang pinagaling silang lahat,

Mateo 15:30 At lumapit sa kaniya ang lubhang maraming tao, na may mga 
pilay, mga bulag, mga pipi, mga pingkaw, at iba pang marami, at sila'y 
kanilang inilagay sa kaniyang mga paanan; at sila'y pinagaling niya:

Mateo 17:20 At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong 
pananampalataya: sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung 
magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinglaki ng butil ng binhi ng 
mostasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, Lumipat ka mula rito 
hanggang doon; at ito'y lilipat; at sa inyo'y hindi may pangyayari.

Marcos 1:34 At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng 



sarisaring sakit, at nagpalabas ng maraming demonio; at hindi tinulutang
magsipagsalita ang mga demonio, sapagka't siya'y kanilang kilala.

Marcos 3:10 Sapagka't siya'y nakapagpagaling sa marami; ano pa't 
sinisiksik siya ng lahat ng mga nasasalot upang siya'y mahipo nila.

Marcos 6:5,6 At hindi siya nakagawa doon ng anomang makapangyarihang 
gawa, liban sa ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa ilang mga 
maysakit, at pinagaling sila. 6 At nanggigilalas siya sa kanilang di 
pananampalataya. At siya'y lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa 
paligidligid.

Marcos 6:13 At nangagpalabas ng maraming demonio, at nangagpahid ng 
langis sa maraming may-sakit, at pinagaling sila.

Marcos 6:55,56 At nang malibot nilang nagtutumulin ang buong lupaing 
yaon, at nagpasimulang dalhin sa kaniya ang mga may-sakit na nasa 
kanilang higaan, saan man nila marinig na naroon siya. 56 At saan man 
siya pumasok, sa mga nayon, o sa mga bayan o sa mga bukid, ay 
inilalagay nila sa mga liwasan ang mga may-sakit, at ipinamamanhik sa 
kaniya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kaniyang damit:
at ang lahat ng nagsihipo sa kaniya ay pawang nagsigaling.

Marcos 8:23-25 At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala 
niya sa labas ng nayon; at nang maluraan ang kaniyang mga mata, at 
maipatong ang kaniyang mga kamay sa kaniya, ay kaniyang tinanong 
siya, Nakakakita ka baga ng anoman? 24 At siya'y tumingala, at nagsabi,
Nakakakita ako ng mga tao; sapagka't namamasdan ko silang tulad sa 
mga punong kahoy, na nagsisilakad. 25 Saka ipinatong na muli sa 
kaniyang mga mata ang mga kamay niya; at siya'y tumitig, at gumaling, 
at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay.

Marcos 9:29 At sinabi niya sa kanila, Ang ganito ay hindi mapalalabas ng 
anoman, maliban sa pamamagitan ng panalangin.

Marcos 16:17,18 At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya: 
mangagpapalabas sila ng mga demonio sa aking pangalan; 
mangagsasalita sila ng mga bagong wika; 18 Sila'y magsisihawak ng 
mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa 
anomang paraan ay hindi makasasama sa kanila; ipapatong nila ang 
kanilang mga kamay sa mga may-sakit, at sila'y magsisigaling.

Lucas 4:18 Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, Sapagka't ako'y 
pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha: 
Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, At sa 
mga bulag ang pagkakita, Upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi,

Lucas 4:40 At nang lumulubog na ang araw, ang lahat na may mga sakit ng 



sarisaring karamdaman ay dinala sa kaniya; at ipinatong niya ang 
kaniyang mga kamay sa bawa't isa sa kanila, at sila'y pinagaling.

Lucas 5:15 Datapuwa't lalo nang kumakalat ang balita tungkol sa kaniya: at
nangagkatipon ang lubhang maraming tao upang makinig, at upang 
pagalingin sa kanilang mga sakit.

Lucas 5:17-25 At nangyari nang isa sa mga araw na yaon, na siya'y 
nagtuturo; at may nangakaupo doong mga Fariseo at mga guro sa 
kautusan, na nagsipanggaling sa bawa't nayon ng Galilea at Judea at 
Jerusalem: at ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa kaniya upang
magpagaling. 18 At narito, dinala ng mga tao na nasa isang higaan ang 
isang lalaking lumpo: at pinagpipilitan niyang maipasok siya, at ilagay 
siya sa harap nila. 19 At sa hindi pagkasumpong ng mapagpapasukan, 
dahil sa karamihan, ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay, at siya'y 
inihugos mula sa butas ng bubungan pati ng kaniyang higaan, sa gitna, 
sa harapan ni Jesus. 20 At pagkakita sa kanilang pananampalataya, ay 
kaniyang sinabi, Lalake, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. 
21 At ang mga eskriba at mga Fariseo ay nangagpasimulang 
mangagkatuwiranan, na nangagsasabi, Sino ito na nagsasalita ng mga 
kapusungan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan, kundi ang
Dios lamang? 22 Datapuwa't si Jesus, na nakatatanto ng kanilang mga 
iniisip, ay sumagot at sinabi sa kanila, Bakit pinagbubulaybulay ninyo sa 
inyong mga puso? 23 Alin baga ang lalong magaang sabihin, 
Ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan; o sabihin, Magtindig ka at
lumakad ka? 24 Datapuwa't upang maalaman ninyo na ang Anak ng tao 
ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan (sinabi
niya sa lumpo), Sa iyo ko sinasabi, Magtindig ka, at buhatin mo ang 
iyong higaan, at umuwi ka sa bahay mo. 25 At pagdaka'y nagtindig siya 
sa harap nila, at binuhat ang kaniyang hinigan, at napasa kaniyang 
bahay, na niluluwalhati ang Dios.

Lucas 6:17-19 At bumaba siya na kasama nila, at tumigil sa isang patag na 
dako, at ang lubhang marami sa mga alagad niya, at ang lubhang 
malaking bilang ng mga tao mula sa buong Judea at sa Jerusalem, at sa 
pangpangin ng dagat ng Tiro at Sidon, na nangagsidalo upang 
magsipakinig sa kaniya, at upang pagalingin sa kanilang mga sakit; 18 
Ang mga pinahihirapan ng mga espiritung karumaldumal ay 
pinagagaling. 19 At pinagpipilitan ng buong karamihan na siya'y mahipo; 
sapagka't lumalabas sa kaniya ang makapangyarihang bisa, at 
nagpapagaling sa lahat.

Lucas 7:21,22 Nang oras na yaon ay nagpagaling siya ng maraming may 



sakit at mga pagkasalot at masasamang espiritu; at kaniyang 
pinagkaloobang mangakakita ang maraming bulag. 22 At sumagot siya 
at sa kanila'y sinabi, Magsiparoon kayo, at sabihin ninyo kay Juan ang 
mga bagay na inyong nangakita at nangarinig; ang mga bulag ay 
nangakakakita, ang mga pilay ay nagsisilakad, ang mga ketongin ay 
nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, ang mga patay ay 
ibinabangon, sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita.

Lucas 8:2 At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa 
mga sakit, si Maria, na tinatawag na Magdalena, na sa kaniya'y pitong 
demonio ang nagsilabas,

Lucas 9:2  At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Dios, at 
magpagaling ng mga may sakit.

Lucas 9:11  Datapuwa't nang maalaman ng mga karamihan ay nagsisunod 
sa kaniya: at sila'y tinanggap niyang may galak at sinasalita sa kanila 
ang tungkol sa kaharian ng Dios, at pinagagaling niya ang 
nangagkakailangang gamutin.

Lucas 13:12 At nang siya'y makita ni Jesus, ay kaniyang tinawag siya, at 
sinabi niya sa kaniya, Babae, kalag ka na sa iyong sakit.

Lucas 13:32 At sinabi niya sa kanila, Magsiparoon kayo, at inyong sabihin 
sa sorrang yaon, Narito, nagpapalabas ako ng mga demonio at 
nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong 
araw.

Juan 5:8,14 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Magtindig ka, buhatin mo ang iyong 
higaan, at lumakad ka. 14 Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa 
templo, at sa kaniya'y sinabi, Narito, ikaw ay gumaling na: huwag ka 
nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama.

Juan 14:12 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay 
sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking 
ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; 
sapagka't ako'y paroroon sa Ama.

Mga Gawa 3:6 Datapuwa't sinabi ni Pedro, Pilak at ginto ay wala ako; 
datapuwa't ang nasa akin, ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni 
Jesucristo ng taga Nazaret, lumakad ka.

Mga Gawa 5:15,16 Na ano pa't dinala nila sa mga lansangan ang mga may-
sakit, at inilagay sa mga higaan at mga hiligan, upang, pagdaan ni Pedro,
ay maliliman man lamang ng anino niya ang sinoman sa kanila. 16 At 
nangagkatipon din naman ang karamihang mula sa mga bayang nangasa
palibotlibot ng Jerusalem, na nangagdadala ng mga may-sakit, at ng 
mga pinahihirapan ng mga karumaldumal na espiritu: at sila'y pawang 



pinagaling.
Mga Gawa 10:38 Sa makatuwid baga'y si Jesus na taga Nazaret, kung 

paanong siya'y pinahiran ng Dios ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan: 
na naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga 
pinahihirapan ng diablo; sapagka't sumasa kaniya ang Dios.

Mga Gawa 19:11,12  At gumawa ang Dios ng mga tanging himala sa 
pamamagitan ng mga kamay ni Pablo: 12 Ano pa't ang mga panyo o mga 
tapi na mapadaiti sa kaniyang katawan ay dinadala sa mga may-sakit, at
nawawala sa kanila ang mga sakit, at nangagsisilabas ang masasamang
espiritu.

Mga Taga-Roma 8:26 At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa 
ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat;
nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na 
hindi maisasaysay sa pananalita;

1 Mga Taga-Corinto 12:9 Sa iba'y ang pananampalataya, sa gayon ding 
Espiritu; at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling, sa iisang Espiritu.

1 Mga Taga-Corinto 12:28 At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-
una'y mga apostol, ikalawa'y mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga 
himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga 
pamamahala, at iba't ibang mga wika.

Mga Taga-Filipos 2:27 Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa
kamatayan: nguni't kinahabagan siya ng Dios; at hindi lamang siya kundi
pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng sapinsaping kalumbayan.

Santiago 5:14 May sakit baga ang sinoman sa inyo? ipatawag niya ang mga
matanda sa iglesia; at ipanalangin nila siya, na pahiran nila ng langis sa 
pangalan ng Panginoon:

1 Pedro 2:24 Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang 
katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga 
kasalanan, ay mangabuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa kaniyang mga 
sugat ay nangagsigaling kayo.

3 Juan 1:2 Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay 
guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng 
iyong kaluluwa.
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