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2 Corinto 1:2-4 Ang grasya ug kalinaw maanaa kaninyo gikan sa Dios nga 
atong Amahan ug gikan sa Ginoong Jesu-Cristo. 3 Dalaygon ang Dios ug 
Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, ang Amahan sa mga kalooy ug 
Dios sa tanang kalipay, 4 nga nagalipay kanamo sa tanan namong 
kasakit, aron kami makahimo sa pagpalipay kanila nga anaa sa bisan 
unsang kasakit, pinaagi sa kalipay nga pinaagi niini kami ginalipay sa 
Dios.

Mga Panultihon 15:13 Ang malipayong kasingkasing nagapadayag sa usa 
ka masayag nga panagway; Apan tungod sa kasubo sa kasingkasing ang
espiritu mamaluya.

1 Mga Hari 8:66 Sa ikawalo ka adlaw iyang gipapauli ang katawohan: ug 
ilang gibulahan ang hari, ug nangadto sa ilang balong-balong nga puno 
sa kasadya ug kalipay sa kasingkasing tungod sa tanang kaayo nga 
gipakita ni Jehova kang David nga iyang alagad, ug sa Israel nga iyang 
katawohan.

1 Cronicas 16:10 Maghimaya kamo sa iyang maputling ngalan; Lipaya ang 
kasingkasing nila nga nangita kang Jehova.

Mga Panultihon 12:25 Ang kaguol nga anaa sa kasingkasing sa usa ka tawo
maoy makapatikuko kaniya; Apan ang usa ka maayong pulong 
makapahimo niini nga malipayon.

Mga Panultihon 13:12 Ang paglaum nga makulangan makapadaut sa 
kasingkasing; Apan kong ang tinguha modangat, kana mao ang usa ka 
kahoy sa kinabuhi.

Isaias 30:26 Labut pa ang kahayag sa bulan mahisama sa kahayag sa 
adlaw, ug ang kahayag sa adlaw pagapili-on sa pito ka pilo ingon sa 
kahayag sa pito ka adlaw, sa adlaw nga si Jehova magabaat sa samad 
sa iyang katawohan ug magaayo sa labud sa ilang samad.

Oseas 13:8 Sugaton ko sila ingon sa oso nga nawad-an sa iyang mga itoy, 
ug gision ko ang habol-habol sa ilang kasingkasing; ug didto sila 
pagalamyon ko ingon sa leon nga baye; ang mananap nga ihalas maoy 
magawatas-watas kanila.

1 Samuel 1:8,10 Ug si Elcana nga iyang bana miingon kaniya: Ana, nganong
naghilak ikaw? ug nganong wala ka kumaon? ug ngano nga ang imong 
kasingkasing masulob-on? dili ba ako labi pang maayo alang kanimo kay 
sa napulo ka mga anak nga lalake? 10 Ug si Ana diha sa kapaitan gayud 
sa iyang kalag, ug nag-ampo kang Jehova ug naghilak sa dakung 



kasakit. 
Mga Salmo 25:16,17 Ang akong mga mata sa gihapon gitutuk ngadto kang 

Jehova; Kay pagahulboton niya ang akong mga tiil gikan sa pukot. 16 
Lingia ako ug malooy ka kanako; Kay ako biniyaan ug sinakit.

Mga Salmo 34:18 Si Jehova haduol niadtong mga dugmok ug kasingkasing, 
Ug nagaluwas siya niadtong mahinulsulon sa espiritu.

Mga Salmo 38:8 Napunawan ako ug nangapangos sa hilabihan gayud: 
Nagaagulo ako tungod sa kagubot sa akong kasingkasing.

Mga Salmo 55:4 Ang akong kasingkasing misakit sa hilabihan sa sulod 
nako: Ug ang mga kalisang sa kamatayon nangahulog sa ibabaw nako.

Mga Salmo 61:2,3 Gikan sa kinatumyan sa yuta, magatu-aw ako kanimo, sa 
diha nga ang akong kasingkasing malumsan na: Mandoi ako ngadto sa 
bato nga labing hataas pa kay kanako. 3 Kay ikaw mao ang usa ka 
dalangpanan alang kanako, Usa ka malig-ong torre gikan sa kaaway.

Mga Salmo 62:8 Sumalig kamo kaniya sa tanan nga panahon, kamo nga 
katawohan; Ibubo ninyo ang inyong kasingkasing sa atubangan niya: Ang
Dios mao ang dalangpanan alang kanato. (Selah)

Mga Salmo 73:26 Ang akong unod ug ang akong kasingkasing nangaluya; 
Apan ang Dios mao ang kalig-on sa akong kasingkasing, ug ang akong 
bahin sa walay katapusan.

Mga Salmo 77:2,3 Gipangita ko ang Ginoo sa adlaw sa akong kalisdanan: 
Akong gituy-od ang akong kamot sa kagabhion, ug wala maluya; Ang 
akong kalag nagdumili nga pagalipayon. 3 Nahinumdum ako sa Dios, ug 
walay paghilum sa pag-ampo : Nag-agulo ako, ug nalumos ang akong 
espiritu. (Selah)

Mga Salmo 86:11 Tudloi ako sa imong dalan, Oh Jehova; ako magalakaw sa
imong kamatuoran: Bug-osa ang akong kasingkasing sa pagkahadlok sa 
imong ngalan.

Mga Salmo 109:22 Kay ako kabus ug hangul, Ug ang akong kasingkasing 
nasamaran sa sulod nako.

Mga Salmo 112:7,8 Siya dili mahadlok sa mga balita nga dautan: Ang iyang 
kasingkasing malig-on, nga nagasalig kang Jehova. 8 Malig-on ang iyang 
kasingkasing, siya dili mahadlok, hangtud nga makita niya ang iyang 
tinguha ibabaw sa iyang mga kabatok.

Mga Salmo 143:4 Sa ingon niini nalumsan ang akong espiritu sa sulod nako;
Ang akong kasingkasing nga ania sa sulod nako nahimong biniyaan.

Mga Salmo 147:3 Iyang ginaayo ang kasingkasing nga nangadugmok, Ug 
ginabugkosan niya ang ilang mga samad.

Mga Panultihon 14:30 Ang usa ka malinawong kasingkasing maoy kinabuhi 
sa unod; Apan ang kasina mao ang pagkadunot sa kabukogan.



Ecclesiastes 1:13  Ug gisingkamotan sa akong kasingkasing ang 
pagpangita ug ang pagsusi pinaagi sa kaalam, mahatungod sa tanang 
nahimo ilalum sa langit: malisud kaayo nga bulohatona ang gihatag sa 
Dios sa mga anak nga lalake sa mga tawo aron managhago tungod niini.

Ecclesiastes 2:10 Ug bisan unsa nga gitinguha sa akong mga mata ako 
wala magdumili niini; wala nako punggi ang akong kasingkasing sa bisan
unsa nga kalipay: kay ang akong kasingkasing nagakalipay tungod sa 
tanan nakong buhat; ug kini mao man ang akong bahin sa tanan nakong 
buhat.

Ecclesiastes 2:22,23 Kay unsay naangkon sa tawo gikan sa tanan niyang 
buhat, ug gikan sa pagpakigbisog sa iyang kasingkasing, diin siya 
nakagbuhat ilalum sa adlaw? 23 Kay ang tanan niyang mga adlaw mga 
kasub-anan man lamang , ug ang iyang kasakit kagul-anan; oo, bisan pa 
sa magabii ang iyang kasingkasing dili makapahulay. Kini usab 
kakawangan man.

Ecclesiastes 11:10 Busa kuhaa ang kasubo gikan sa imong kasingkasing, 
ug ipahilayo ang kadautan gikan sa imong unod; kay ang kabatan-on ug 
ang banagbanag sa kinabuhi mga kakawangan man.

Isaias 30:29 Magabaton kamo ug usa ka alawiton ingon sa gabii sa 
pagsaulog sa usa ka balaan nga fiesta; ug kalipay sa kasingkasing, 
ingon sa usa ka tawo nga magalakaw uban ang usa ka flauta aron sa 
pag-adto sa bukid ni Jehova, ngadto sa Bato sa Israel.

Isaias 57:15 Kay kini mao ang giingon sa hataas ug sa Usa nga halangdon 
nga nagapuyo sa walay katapusan, kansang ngalan mao ang Balaan: ako
nagapuyo sa hataas ug balaan nga dapit, uban kaniya usab nga adunay 
usa ka espiritu nga mahinulsolon ug mapainubsanon, aron sa pagpabuhi 
sa espiritu sa mapaubsanon, ug aron sa pagpabuhi sa kasingkasing sa 
mahinulsolon.

Isaias 65:14 Ania karon, ang akong mga alagad manag-awit tungod sa 
kalipay sa kasingkasing, apan kamo managhilak tungod sa kasubo sa 
kasingkasing, ug managbakho tungod sa kaguol sa espiritu.

Isaias 66:13,14 Ingon sa usa ka bata nga ginalipay sa iyang inahan, mao 
man pagalipayon ko kamo; ug kamo pagalipayon diha sa Jerusalem. 
66.14 Ug kamo makakita niini , ug ang inyong kasingkasing 
magakalipay, ug ang inyong mga bukog molambo sama sa lunhaw nga 
balili: ug ang kamot ni Jehova maila sa iyang mga alagad; ug siya 
masilag batok sa iyang mga kaaway.

Jeremias 15:16 Ang imong mga pulong hikaplagan, ug gikaon ko sila; ug 
ang imong mga pulong alang kanako maoy kalipay ug pagmaya sa akong
kasingkasing: kay ako ginatawag sa imong ngalan, Oh Jehova, Dios sa 



mga panon.
Jeremias 24:7 Ug hatagan ko sila ug kasingkasing sa pag-ila kanako, nga 

ako mao si Jehova: ug sila mahimo nga akong katawohan, ug ako 
mahimo nga ilang Dios; kay sila managbalik kanako uban ang bug-os 
nilang kasingkasing.

Juan 14:1 “Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing. Sumalig 
kamo sa Dios, ug sumalig usab kamo kanako.

Juan 14:27 Kaninyo ibilin ko ang kalinaw; kaninyo ihatag ko ang akong 
kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. 
Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.

Juan 16:6 Apan tungod sa akong pagsugilon kaninyo niining mga butanga, 
ang inyong mga kasingkasing natugob sa kasubo.

Juan 16:22 Sa ingon niana usab, may kasakit kamo karon, apan makigkita 
ra ako kaninyo pag-usab, ug unya ang inyong mga kasingkasing 
managkalipay, ug wala unyay bisan kinsa nga magakuha sa inyong 
kalipay gikan kaninyo.

Mga Buhat 2:46 Ug sa adlaw-adlaw sila nanagpadayon sa paghiusa didto sa
templo, ug sa pagpikaspikas sa tinapay sa ilang kabalayan, ug sa 
pagpangaon nga dinuyogan sa kasadya ug kayano sa kasingkasing,

Roma 9:2 nga sa akong kasingkasing aduna akoy dakung kaguol ug walay 
paghunong nga kasakit.

2 Corinto 2:4 Kay kadto akong gisulat kaninyo gikan sa tuman nga kaguol 
ug kasakit sa kasingkasing, inubanan sa daghang mga luha, dili aron sa 
pagsakit kaninyo kondili aron sa pagpahibalo kaninyo sa kadagaya sa 
akong gugma alang kaninyo.

Efeso 5:19 Pagsinultihay kamo, ang usa sa usa, sa mga pulong sa mga 
salmo ug sa mga alawiton ug sa mga awit nga espirituhanon, nga 
manag-awit ug managtogtog nga magadayeg sa Ginoo uban sa bug-os 
ninyong kasingkasing,

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

COS-HAD.org


