
Hiligaynon - Nalipay Kasulatan   - Comfort Scriptures  

2 Corinto 1:2-4 Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay kag paghidaet 
halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo. 3 
Dalayawon gid ang Dios kag Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo. 
Maluluy-on siya nga Amay, kag Dios nga permi nagapabakod kag 
nagalipay sa aton. 4 Ginapabakod niya kita kag ginalipay sa tanan ta 
nga mga kabudlayan, agod nga paagi sa sini nga bulig nga aton 
nabaton halin sa iya, mapabakod man naton kag mapalipay ang iban 
sa ila mga kabudlayan.

Hulubaton 15:13 Kon malipayon ang tawo, nagayuhom-yuhom siya, 
pero kon nagakasubo siya, masinulub-on ang iya guya.

1 Hari 8:66 Pagkatapos sang Piesta ginpapauli ni Solomon ang mga 
tawo. Antes sila maglakat ginbendisyunan sang mga tawo si Haring 
Solomon, kag nagpauli sila nga malipayon gid tungod sa tanan nga 
kaayo nga ginhimo sang Ginoo sa iya alagad nga si David kag sa iya 
katawhan nga mga Israelinhon.

1 Cronica 16:10 Dayawa ninyo ang iya pagkabalaan. Magkalipay kamo 
nga mga nagadangop sa iya.

Hulubaton 12:25 Ang pagpalibog makakuha sang kalipay sang tawo; 
ang maayo nga mga pulong makalipay sa iya.

Hulubaton 13:12 Ang handom sang tawo nga wala matuman 
nagapaluya sa iya, pero ang iya handom nga natuman nagapabaskog 
kag nagapalipay sang iya kabuhi.

Isaias 30:26 Magasanag ang bulan pareho sang adlaw, kag ang adlaw 
naman magasanag sing pito ka pilo, pareho sang sanag sa pito ka 
adlaw nga gintingob sa isa lang ka adlaw. Matabo ini sa tion nga 
bulngon kag ayuhon sang Ginoo ang pilas nga ginhatag niya sa inyo 
nga iya katawhan.

Hoseas 13:7/8 Gani salakayon ko kamo kag laglagon pareho sang 
pagsalakay kag paggus-ab sang mapintas nga sapat sa iya biktima, 
pareho sang ginahimo sang leon ukon sang oso nga gin-agawan 
sang mga anak. Magabantay ako sa mga dalan sa pagsalakay sa 
inyo pareho sang sapat nga leopardo.

1 Samuel 1:8-10 Nagasiling si Elkana sa iya, “Ngaa nagahibi ka? Ngaa 
indi ka magkaon? Ngaa permi ka lang nagapangasubo? Indi bala nga 



mas labi pa ako sa imo sang sa napulo ka bata?” 9/10 Isa sadto ka 
tion, pagkatapos nila kaon didto sa balay sang Ginoo sa Shilo, 
nagtindog si Hana kag nagpangamuyo nga nagahilibion, kay 
puwerte gid ang kalisod nga iya nabatyagan. Nagapungko sadto ang 
pari nga si Eli malapit sa puwertahan sang balay sang Ginoo.

Salmo 25:16,17 Talupangda ako kag kaluoyi, kay nagaisahanon ako kag 
ginapigos. 17 Nagdamo na gid ang akon mga kalisod; hilwaya ako sa 
akon nga pagpalibog.

Salmo 34:18 Malapit ang Ginoo sa mga napaslawan. Ginaluwas niya 
ang mga nadulaan sang paglaom.

Salmo 38:8 Puwerte na gid sa akon kaluya. Nagaugayong ako sa 
kasakit sang akon balatyagon.

Salmo 55:4 Puwerte ang kubakuba sang akon dughan. Ginakulbaan ako 
nga basi mapatay ako.

Salmo 61:2,3 Diri sa malayo gid nga lugar nagapanawag ako sa imo 
tungod nga nadulaan ako sang paglaom. Dal-a ako sa lugar nga wala 
sing peligro, 3 kay ikaw amo ang nagaprotektar sa akon; pareho ka 
sang tore nga nagaprotektar sang siyudad batok sa mga kaaway.

Salmo 62:8 Kamo nga mga katawhan sang Dios, magsalig kamo sa iya 
sa tanan nga tion! Isugid sa iya ang tanan ninyo nga palaligban kay 
siya ang nagaprotektar sa aton.

Salmo 73:26 Bisan magluya ang akon lawas kag hunahuna, ikaw, O 
Dios, amo ang akon kusog. Ikaw lang gid ang akon ginakinahanglan 
hasta san-o.

Salmo 77:2,3 Sa tion sang kalisod nagapangamuyo ako sa Ginoo. Kag 
kon gab-i ginabayaw ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo, kag 
wala ako ginakapoy, pero wala gihapon ako sang kalipay. 3 Kon 
magpamalandong ako sa Dios nagapanghayhay ako kag 
nagakadulaan sang paglaom.

Salmo 86:11 Ginoo, tudlui ako sang imo pamaagi, kag tumanon ko ini 
nga may katutom sa imo. Himua ako nga matinud-anon sa akon 
pagtahod sa imo.

Salmo 109:22 Kay kubos kag imol ako, kag nagasakit ang akon buot.
Salmo 112:7,8 Wala siya nahadlok sa malain nga mga balita, kay malig-

on ang iya balatyagon kag nagasalig siya sa Ginoo. 8 Wala siya 
nagakatublag kag nagakahadlok kay sa ulihi makita niya nga 
mapierdi ang iya mga kaaway.

Salmo 143:4 Gani nadulaan ako sang paglaom kag napuno sang 



kahadlok ang akon tagipusuon.
Salmo 147:3 Ginaayo niya ang mga napaslawan; ginabulong niya ang 

ila mga pilas.
Hulubaton 14:30 Ang malinong nga panghunahuna makapaayo sa 

lawas, pero ang kahisa pareho sa sakit nga nagaut-ot sa mga tul-an.
Manugwali 1:13 Sa akon kaalam, gintun-an ko gid sing maayo ang 

tanan nga nagakalatabo diri sa kalibutan. Isa ini ka makatalaka nga 
buluhaton nga ginhatag sang Dios nga kabalak-an sang tawo.

Manugwali 2:10 Ginkuha ko ang bisan ano nga gusto ko. Ginhimo ko 
ang bisan ano nga makalipay sa akon. Nalipay gid ako sa tanan ko 
nga ginhimo, kag amo ina ang balos sa tanan ko nga 
pagpangabudlay.

Manugwali 2:22,23 Ano bala ang makuha sang tawo sa iya 
pagpangabudlay kag paghimakas diri sa kalibutan? 23 Ang tanan 
nga ginahimo niya sa bug-os niya nga kabuhi nagapalain lang sang 
iya buot. Bisan kon gab-i indi makapahuway ang iya hunahuna. Wala 
man ini sing pulos!

Manugwali 11:10 Nagahinugyaw sa kalipay ang mga pumuluyo sang isa 
ka siyudad kon nagauswag ang mga matarong kag amo man kon 
nagakalamatay ang mga malaot.

Isaias 30:29 Pero kamo nga katawhan sang Dios magakanta pareho 
sang ginahimo ninyo sa gab-i nga nagasaulog kamo sang piesta sa 
pagpadungog sa Ginoo. Magakalipay kamo pareho sang mga tawo 
nga nagamartsa sa tunog sang plawta samtang nagapakadto sila sa 
Bukid sang Ginoo sa pagsimba sa iya nga amo ang palalipdan nga 
bato sang Israel.

Isaias 57:15 Amo pa gid ini ang ginasiling sang Labing Mataas nga 
Dios, ang Balaan nga Dios nga nagakabuhi sa wala sing katapusan: 
“Nagapuyo ako sa mataas kag balaan nga lugar, pero nagapuyo man 
ako upod sa mga tawo nga mapainubuson kag mahinulsulon, agod 
mapabaskog ko sila.

Isaias 65:14 Magakanta sila sa kalipay, pero kamo iya magahibi sa 
kasubo kag kalain sang buot.

Isaias 66:13,14 Lipayon ko kamo sa Jerusalem pareho sa iloy nga 
nagalipay sa iya anak.” 14 Kon makita na ninyo ini, magakalipay gid 
kamo, kag magabaskog kamo pareho sa nagalambo nga tanom. 
Ipakita sang Ginoo ang iya gahom sa iya mga alagad, pero ipakita 
niya ang iya kaakig sa iya mga kaaway.



Jeremia 15:16 Sang naghambal ka sa akon, ginpamatian ko ikaw. Ang 
imo mga pulong amo ang akon kalipay, kay imo ako, O Ginoong Dios 
nga Makagagahom.

Jeremia 24:7 Hatagan ko sila sang handom nga kilalahon nila ako nga 
amo ang Ginoo. Mangin katawhan ko sila, kag ako mangin ila Dios, 
kay magabalik sila sa akon sa bug-os nila nga tagipusuon.

Juan 14:1 Nagsiling si Jesus sa ila, “Indi kamo magsagi palibog. 
Magsalig kamo sa Dios kag magsalig man kamo sa akon.

Juan 14:27 Indi kamo magpalibog kag indi man kamo magkahadlok, 
tungod kay ang kalinong ginabilin ko sa inyo. Ang akon kalinong 
mismo ginahatag ko sa inyo; indi ini pareho sang kalinong nga 
ginahatag sang kalibutan.

Juan 16:6 Karon nga ginsugiran ko na kamo, nagakasubo gid kamo.
Juan 16:22 Kamo pareho man sina. Karon nagakasubo kamo, pero 

magapakita pa ako liwat sa inyo kag magaawas gid ang inyo kalipay. 
Kag wala gid sing bisan sin-o nga makakuha sang sina nga kalipay.

Binuhatan 2:46 Adlaw-adlaw nagatipon sila sa templo kag 
nagapamihak-pihak sang tinapay sa ila mga balay. Malipayon gid sila 
sa ila pag-ambitanay sa pagkaon,

Roma 9:2 nga dako gid ang akon kasubo kag kasakit sa akon 
tagipusuon tungod sa akon mga kasimanwa kag kadugo.

2 Corinto 2:4 Pagsulat ko sadto anay sa inyo, natublag kag nasubuan 
gid ako kag naghibi pa gani. Indi nakon tuyo nga magsakit sang inyo 
balatyagon, kundi gusto ko lang nga mahibaluan ninyo nga palangga 
ko gid kamo.

Efeso 5:19 Kon nagatilipon kamo, gamita ninyo ang mga salmo kag 
iban pa nga mga kanta parte sa pagdayaw sa Ginoo. Kag kon 
magkanta kamo dapat halin gid sa inyo tagipusuon.
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