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Exodo 15:26 Nagsiring hiya, “Kon pagsugton ako niyo hin hingpit pinaagi 
hin pagbuhat han akon gin-iisip nga matadong, ngan pinaagi hin 
pagtuman han akon mga sugo, diri ko kamo kakastigohon hin bisan ano 
nga sakit nga gindara ko ngadto han mga Ehiptohanon. Ako amo an 
Ginoo nga nagtatambal ha iyo.”

Deuteronomio 7:15 Pananalipdan kamo han Ginoo tikang han ngatanan nga 
mga sakit ngan diri niya ipapadara ha iyo an magpakaharadlok nga mga 
sakit nga iyo gin-agian didto ha Ehipto, kundi ikakadto niya ini ha 
ngatanan niyo nga mga kaaway.

Salmo 107:20 Hadton iya sugo hira gintambal man, ngan gintalwas hira 
tikang han lubnganan; 

Salmo 146:8 Iya ginpapakita an mga buta, iya ginbabangon adton 
natutumba. Magtadong katawhan iya hinigugma, 

Isaias 35:5 Makakakita an mga buta, ngan makakabati an mga bungol. 
Isaias 53:5 Kundi ginsamad hiya tungod han aton mga sala, ginhampak hiya

tungod han karat-an nga aton ginbuhat. Natambal kita pinaagi han 
kastigo nga iya gin-antos, nag-upay kita pinaagi han mga hampak nga 
iya kinarawat.

Isaias 58:8 “Niyan masirak ha iyo an akon maupay nga kaburot-on sugad 
han nasirang nga adlaw, ngan mag-uupay dayon an iyo mga samad. 
Dayuday maupod ako ha iyo hin pagtalwas ha iyo; pananalipdan ko kamo
ha bisan diin nga dapit.

Jeremias 30:17 Pag-uupayon ko na liwat kamo; pagtatambalon ko an iyo 
mga samad; bisan kon nasiring an iyo mga kaaway, ‘Usa na nga 
sinalikway an Sion; waray na nanginginano ha iya.’ Ako nga Ginoo an 
nagyakan.” 

Jeremias 33:6 Kundi pagtatambalon ko ini nga syudad ngan an mga tawo 
hini, ngan igpapahiuli ko ha ira an maupay nga panlawas. Igpapakita ko 
ha ira an tim-os nga kalinaw ngan kahimyangan.

Malaquias 4:2 Kundi para ha iyo nga nagsusugot ha akon, masirang ngada 
ha iyo sugad han adlaw an akon matalwason nga gahom ngan 
magtatambal sugad han mga sirak han adlaw. Talwas ngan malipayon 
kamo sugad hin mga nati nga baka nga ginpagawas han toril.

Mateo 4:23,24 Nagsudoy hi Jesus ha bug-os nga Galilea ngan nagtutdo hiya
didto han ira mga sinagoga, nagwali han Maupay nga Sumat han 



Ginhadian, ngan nagtambal han magkalainlain nga mga sakit ngan mga 
balatian han mga tawo. 24 Nahibantog hiya ha bug-os nga Siria, sanglit 
gindara ngada ha iya an ngatanan nga mga nag-antos hin magkalainlain 
nga sakit ug balatian: mga sinasangkayan, mga bungtogon, ngan mga 
lulid. Gintambal hira ngatanan ni Jesus.

Mateo 8:16,17 Han pagkagab-i na, gindara ngadto kan Jesus in damo nga 
mga tawo nga sinasangkayan hin yawa. Ha usa la ka pulong ginpagawas
ni Jesus an magraot nga mga espiritu, ngan gintambal an ngatanan nga 
mga magsakit. 17 Ginbuhat niya ini basi matuman an iginsiring ni Isaias 
nga manaragna, “Hiya ngahaw an nagkuha han ngatanan naton nga mga 
sakit.” 

Mateo 9:35 Ngan ginduaw ni Jesus an ngatanan nga kabungtohan ngan 
kabaryohan. Nagtutdo hiya didto han ira mga sinagoga, nagwali han 
Maupay nga Sumat han Ginhadian, ngan gintambal niya an mga tawo han
ngatanan nga mga sakit.

Mateo 10:1 Gintirok ni Jesus an iya dose nga mga tinun-an, ngan gintagan 
hira hin gahom hin pagpaiwas han magraot nga mga espiritu ngan 
pagtambal han ngatanan nga sakit. (Marcos 3:14,15)

Mateo 10:8 Tambala an mga magsakit, banhawa an mga minatay, linisi an 
mga sanlahon, ngan pagawsa an mga yawa. Kinmarawat kamo nga 
waray pabaydi ha iyo, sanglit hatag man kamo nga diri kamo 
magpapabayad.

Mateo 11:5 nakakakita na an mga buta, nakakalakat na an mga lulid, 
malinis na an mga sanlahon, nakakabati na an mga bungol, nabanhaw na
an mga minatay, ngan iginpasangyaw na an Maupay nga Sumat ngadto 
han mga kablas.

Mateo 12:15 Han pakabati ni Jesus mahitungod hini nga maraot nga 
hunahuna kontra ha iya, binmaya hiya hadto nga dapit ngan sinmunod ha
iya in damo nga mga tawo. Gintambal niya an ngatanan nga magsakit,

Mateo 15:30 Sinmagka hiya hin pungtod ngan linmingkod. Hinmarani ha iya 
in kadam-an nga mga tawo nga nagdara hin mga piay, mga buta, mga 
lulid, mga ngula, ngan damo pa nga mga magsakit, ngan gindara nira ha 
tiilan ni Jesus; ngan gintambal hira niya.

Mateo 17:20 Binmaton hi Jesus, “Tungod kay kulang kamo hin pagtoo. 
Tigamni ini: kon may niyo pagtoo nga sugad kadako hin liso hin mustasa,
makakasiring kamo hini nga bukid, ‘Balhin ngadto hin iba nga dapit!’ 
Ngan mabalhin ito. Mahihimo niyo an ngatanan.

Marcos 1:34 Gintambal ni Jesus in damo kalain nga mga sakit ngan 
ginpagawas niya in damo nga mga yawa. Waray niya tugoti nga 



makagyakan an mga yawa, kay nakilala ini nga mga yawa kon hin-o hiya.
Marcos 3:10 Damo an iya mga gintambal, sanglit nagpirit gud an mga 

magsakit nga makaduok kan Jesus, basi la makakamkam ha iya.
Marcos 6:5,6 Waray hiya makahimo hin pagbuhat hin mga milagro didto, 

labot la nga gindun-an ngan gintambal niya in pira nga mga magsakit. 6 
Dako an iya paghipausa tungod han kawaray nira pagtoo. Nagsudoy hi 
Jesus han mga baryo didto hito nga dapit ngan nagtutdo han mga tawo.

Marcos 6:13 Nagpaiwas hira hin damo nga mga yawa, ngan nagdihog hira 
hin lana ha damo nga mga magsakit, ngan gin-upay nira hira.

Marcos 6:55,56 Sanglit nagdagmit hira hin pagsudoy ngan pagsumat han 
mga tawo ha bug-os nga dapit, ngan gindara an mga magsakit nga 
nahigda ha banig ngadto kan Jesus. 56 Bisan diin hi Jesus kakadto—ha 
mga baryo, mga bungto, o kaumhan, gindadara han mga tawo an ira mga
magsakit ngadto ha mga taboan ngan nakikimalooy hira ha iya nga 
tugotan an mga magsakit hin pagkamkam bisan na manla han sidsid han
iya panapton. An ngatanan nga nakakamkam nagkauopay.

Marcos 8:23-25 Ginkaptan ni Jesus an kamot han buta ngan iya 
gintugwayan ngadto ha gawas han baryo. Kahuman niya pagbutangi hin 
laway an mga mata han tawo, gindun-an niya ngan ginpakianhan, “May 
nakikita mo na ba?” 24 Hinmangad an tawo ngan binmaton, “Oo, nakita 
ako hin mga tawo, kundi sugad hira hin mga kahoy nga nagkakalakat.” 
25 Idinuon liwat ni Jesus an iya mga kamot dida han mga mata han 
tawo. Tinmutok hin maupay an buta; nahibalik an iya pagkita, ngan klaro
na gud an iya pagkita han ngatanan.

Marcos 9:29 Binmaton hi Jesus, “Makakapagawas kamo hin sugad nga 
espiritu pinaagi la hin pag-ampo, waray na iba.”

Marcos 16:17,18 Tatagan an mga natoo hini nga mga pangilal-an hin 
gahom: paiiwason nira, ha akon ngaran, an mga yawa; magyayakan hira 
hin iba nga mga pinulongan; 18 diri hira maaano kon kumapot hira hin 
mga halas o uminom hin makahihilo; ngan magkakaupay an mga 
magsakit nga dadapatan ha ira mga kamot.”

Lucas 4:18 “Aadi ha akon an Espiritu han Ginoo, kay ginpili ako niya hin 
pagwali han Maupay nga Sumat ha mga kablas. Ginsugo ako niya 
pagpasangyaw han katalwasan ngadto ha mga binihag, ngan hin 
pagpabalik han pakakita han mga buta; hin pagtalwas han mga 
tinalumpigos, 

Lucas 4:40 Han katunod na han adlaw, gindara nira ngadto kan Jesus an ira
kasangkayan nga may-ada magkalainlain nga sakit. Kinamkam ni Jesus 
an tagsa ha ira, ngan gin-upay hira ngatanan.



Lucas 5:15 Kundi nagsarang lugod an sumat mahitungod kan Jesus, ngan 
inmabot in damo nga mga tawo pamati ha iya, ngan pagpabulong han ira 
mga sakit.

Lucas 5:17-25 Usa ka adlaw han nagtututdo hi Jesus, nagkalingkod didto in
mga Parisiyo ngan mga magturutdo han Balaod nga inmabot tikang han 
tagsa nga bungto ha Galilea, Judea, ug Jerusalem. Nakada kan Jesus an
gahom han Ginoo hin pagtambal han magsakit. 18 Inmabot in mga tawo 
nga nagdara hin usa nga lulid ha higdaan, ngan nagtalinguha hira 
pagdara ha iya ha sakob han balay, pagbutang ha iya ha atubangan ni 
Jesus. 19 Kundi, tungod han kadamo han mga tawo, waray gud hira 
makahimo hin pagdara ha iya ha sulod. Sanglit, gindara hiya nira ngadto 
ha atop ngan ira gin-abrehan an atop, ngan gintunton nira an lulid nga 
nakada ha iya higdaan ngadto ha atubangan ni Jesus, ha butnga han 
mga tawo. 20 Han pakakita ni Jesus han kadako han ira pagtoo, 
ginsiring niya an lulid, “Sangkay, ginpasaylo na an imo mga sala.” 21 
Nagtikang pagngurutob an mga magturutdo han Balaod ngan an mga 
Parisiyo: “Hin-o ini nga tawo nga nagpapasipara han Dyos hin sugad hini 
nga paagi? Waray tawo nga makakagpasaylo han mga sala, kundi an 
Dyos gudla!” 22 Nakasabot ni Jesus an ira panhunahuna ngan ginsiring 
hira, “Kay ano nga naghunahuna kamo hin sugad nga mga butang? 23 
Hain ba in masurusayon, an pagsiring, ‘Ginpasaylo an imo mga sala,’ o 
an pagsiring, ‘Buhat ngan lakat?’ 24 Ipakikita ko ha iyo yana nga may 
gahom dinhe ha tuna an Anak han Tawo hin pagpasaylo han mga sala.” 
Sanglit ginsiring niya an lulid, “Nasiring ako ha imo, buhat, dad-a an imo 
higdaan, ngan oli!” 25 Tinmukdaw dayon an tawo ha atubangan nira 
ngatanan, gindara an iya higdaan, ngan inmoli nga nagdadayaw han 
Dyos. 26 Duro gud an paghipausa nira ngatanan! Tugob hin kahadlok, 
nagdayaw hira han Dyos, nga nasiring, “Kaurosahon han mga butang nga
aton hinkit-an yana nga adlaw!” 

Lucas 6:17-19 Paglugsong nira tikang ha bukid, tinmukdaw hi Jesus didto 
hin usa nga patag nga dapit, upod in damo nga mga tinun-an niya. 
Nakadto didto in dako nga pundok hin mga tawo nga tikang han bug-os 
nga Judea, Jerusalem, ngan han mga syudad hirani han baybayon han 
Tiro ug Sidon. 18 Nagkaabot hira pamati ha iya ngan pagpatambal han 
ira mga sakit. Nagkaabot liwat an mga sinasangkayan hin magraot nga 
mga espiritu ngan natambal hira. 19 Nagtalingoha hin pagkamkam ha iya
an ngatanan nga mga tawo, kay naguwa tikang ha iya in gahom nga 
nagtatambal ha ira ngatanan.

Lucas 7:21,22 Hito manta nga panahon gintambal ni Jesus in damo nga 



mga tawo han ira mga sakit, mga balatian, mga magraot nga mga 
espiritu, ngan nagpakakita in damo nga mga buta. 22 Ginbaton ni Jesus 
an mga sinugo ni Juan, “Balik ngan pagsumati niyo hi Juan han hinkit-an 
ngan hinbatian niyo: nakakakita na an mga buta, nakakalakat na an mga
piay, ginlinisan na an mga sanlahon, nakakabati na an mga bungol, 
ginbanhaw na an mga minatay, ngan iginwali na an Maupay nga Sumat 
ha mga kablas.

Lucas 8:2 ngan pira nga kababayen-an nga gin-upay tikang hin magraot nga
mga espiritu ngan mga sakit: hira Maria (nga ginngangaranan nga 
Magdalena), nga tikang ha iya ginmawas in pito nga mga yawa;

Lucas 9:2 Niyan ginsugo niya hin pagwali han Ginhadian han Dyos ngan 
pagtambal han mga magsakit.

Lucas 9:11 Han paghibaro han mga tawo, linmanat hira ha iya, ngan 
ginkarawat hira ni Jesus. Naghimangraw hiya ha ira mahitungod han 
Ginhadian han Dyos, ngan gin-upay an mga nagkikinahanglan hin 
pagtambal.

Lucas 13:12 Han paghikit-i ha iya ni Jesus, ginsiring hiya, “Babaye, talwas 
ka na han imo sakit!”

Lucas 13:32 Ginbaton hira ni Jesus, “Kadto na, sumati ito nga miro: 
‘Nagpapaguwa ako hin mga yawa, ngan nananambal ako yana ug buwas,
ngan huhumanon ko an akon buruhaton han pag-ikatulo ka adlaw.’

Juan 5:8,14 Ginsiring hiya ni Jesus, “Buhat, dad-a an imo higdaan, ngan 
lakat.” 14 Katapos hini, iginkatapo hiya ni Jesus didto han Templo ngan 
ginsiring hiya, “Kitaa maupay ka na; bayai na an imo sala, kay bangin 
lugod labaw pa kamaraot an mahinabo ha imo.”

Juan 14:12 Susumatan ko kamo hin tinuod: magbubuhat man han mga 
buruhaton nga akon ginbubuhat an bisan hin-o nga natoo ha akon—
tinuod, magbubuhat hiya hin larolabaw pa, kay makadto ako han Amay.

Mga Buhat 3:6 Kundi nagsiring hi Pedro ha iya, “Waray gud ako kwarta, 
kundi ihahatag ko ha imo an aadi ha akon: ha ngaran ni Jesu-Cristo nga 
taga-Nazaret, ginsusugo ko ikaw, buhat ngan lakat!”

Mga Buhat 5:15,16 Tungod han ginbuhat han mga apostoles, iginggawas an
mga magsakit ngadto han kadalanan, ngan ginpahigda hira ha mga 
bantayaw ngan mga banig, basi ha paglabay ni Pedro, malambongan na 
man la in bisan pira ha ira. 16 Ngan nagkaabot in damo nga mga tawo 
tikang han kaburubungtohan nga hirani ha Jerusalem, dara an ira mga 
magsakit ngan an may-ada magraot nga espiritu, ngan nagkauupay ini 
hira ngatanan.

Mga Buhat 10:38 Maaram kamo mahitungod kan Jesus nga taga-Nazaret, 



nga iginbubo ha iya han Dyos an Espiritu Santo ngan an Gahom. 
Kinmadto hiya ha ngatanan nga dapit hin pagpakaupay ngan hin 
pagtambal han ngatanan nga ginagarongan han Yawa, kay an Dyos 
nakada ha iya.

Mga Buhat 19:11,12 Ginbuhat han Dyos in talagsaon nga mga milagro 
pinaagi kan Pablo. 12 Bisan ngani an mga panyo ngan mga tapis nga 
ginamit ni Pablo gindadara ngadto han mga magsakit ngan nauupay an 
ira mga sakit, ngan naiwas ha ira an magraot nga mga espiritu.

Mga Taga-Roma 8:26 Ha amo nga paagi, an Espiritu nabulig liwat ha aton 
dida han aton kamaluya. Kay diri kita maaram kon uunanhon naton an 
pag-ampo; kundi an Espiritu ngahaw an nanginginyupo han Dyos para ha 
aton pinaagi hin mga pangaraba nga makuri ipagawas ha mga pulong.

1 Mga Taga-Corinto 12:9 Nahatag hin pagtoo ha usa nga tawo an uusa la 
ngan amo ngahaw nga Espiritu, samtang ha iba nga tawo nahatag hiya 
hin gahom hin panambal.

1 Mga Taga-Corinto 12:28 Sanglit ha singbahan iginpahimutang han Dyos 
an ngatanan sugad han ira pagkasunodsunod: syahan, mga apostoles; 
ikaduha, mga manaragna; ngan ikatulo, mga magturutdo; ngan nasunod 
an magburuhat hin mga milagro, sinusundan han mga gintagan hin 
gahom hin panambal, o pagbulig han iba, o pagwaydong ha ira, o 
pagyakan hin lain nga mga pinulongan.

Mga Taga-Filipos 2:27 Tinuod nga nasakit hiya, ngan haros na hiya 
mamatay. Kundi nalooy an Dyos ha iya; ngan diri la ha iya kundi ha akon 
liwat, sanglit nahigawas ako hin darudako pa nga kabidoan.

Santiago 5:14 May-ada ba masakit ha iya? Kinahanglan ipatawag niya an 
mga katigurangan han singbahan, nga mag-aampo para ha iya ngan 
magdidihog ha iya hin lana ha ngaran han Ginoo.

1 Pedro 2:24 Didto ha kros an aton mga sala gindara ni Cristo ha iya lawas, 
basi mamatay kita dida han sala ngan mabuhi kita nga matadong. 
Pinaagi han iya mga kasamdan nagkauupay kamo.

3 Juan 1:2 Hinigugma ko nga sangkay, igin-aampo ko nga 
magmainuswagon ka unta han ngatanan mo nga mga butang, ngan nga 
magkaada ka maupay nga panlawas—sugad nga sayod ako nga maupay 
an imo espirituhanon nga kinabuhi.
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