
Aliw Banal na Kasulatan - Comfort Scriptures

2 Mga Taga-Corinto 1:2-4 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula 
sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 3 Purihin nawa ang 
Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan 
at Dios ng buong kaaliwan; 4 Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng 
kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anomang kapighatian, sa 
pamamagitan ng pagaliw na inialiw din sa atin ng Dios. 

Mga  Kawikaan  15:13  Ang  masayang  puso  ay  nagpapasaya  ng  mukha: 
nguni't sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa.

1 Mga Hari  8:66 Nang ikawalong araw,  ay kaniyang pinapagpaalam ang 
bayan: at kanilang pinuri ang hari, at naparoon sa kanilang mga tolda na 
galak at may masayang puso dahil sa lahat na kabutihan na ipinakita ng 
Panginoon  kay  David  na  kaniyang  lingkod,  at  sa  Israel  na  kaniyang 
bayan.

1  Mga  Cronica  16:10  Mangagpakaluwalhati  kayo  sa  kaniyang  banal  na 
pangalan: Mangagalak ang puso niyaong nagsisihanap sa Panginoon.

Mga  Kawikaan  12:25  Ang  kabigatan  sa  puso  ng  tao  ay  nagpapahukot; 
nguni't ang mabuting salita ay nagpapasaya.

Mga Kawikaan 13:12 Ang pagasa na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso: 
nguni't pagka ang nasa ay dumarating ay punong kahoy ng buhay.

Isaias  30:26  Bukod  dito'y  ang  liwanag  ng  buwan  ay  magiging  gaya  ng 
liwanag  ng  araw,  at  ang  liwanag  ng  araw ay  magpipito,  na  gaya  ng 
liwanag ng pitong araw, sa araw na talian ng Panginoon ang sugat ng 
kaniyang bayan, at pagalingin ang bugbog na kanilang sugat.

Hosea  13:8  Aking  sasalubungin  sila  na  gaya  ng  oso  na  ninakawan  ng 
kaniyang mga anak, at aking babakahin ang lamak ng kanilang puso; at 
doo'y lalamunin ko sila ng gaya ng leon; lalapain sila ng mabangis na 
hayop.

1 Samuel 1:8,10 At sinabi ni  Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, 
bakit ka umiiyak? at bakit hindi ka kumakain? at bakit nagdadalamhati 
ang iyong puso? hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak? 10 At 
siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at 
tumangis na mainam. 

Mga Awit 25:16,17 Panumbalikan mo ako, at maawa ka sa akin; sapagka't 
ako'y nag-iisa at nagdadalamhati. 17 Ang kabagabagan ng aking puso ay 



lumaki: Oh hanguin mo ako sa aking kapanglawan.
Mga Awit 34:18 Ang Panginoon ay malapit  sa kanila na may bagbag na 

puso, at inililigtas ang mga may pagsisising diwa.
Mga Awit 38:8 Ako'y nanglalata, at bugbog na mainam: ako'y umangal dahil 

sa kaba ng aking loob.
Mga Awit 55:4 Ang aking puso ay nagdaramdam na mainam sa loob ko: at 

ang mga kakilabutan ng kamatayan ay nahulog sa akin.
Mga Awit 61:2,3 Dinggin mo ang aking daing, Oh Dios; pakinggan mo ang 

aking dalangin.
2 Mula sa wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo, pagka nanglupaypay ang 

aking puso: patnubayan mo ako sa malaking bato na lalong mataas kay 
sa akin.

Mga Awit 62:8 Magsitiwala kayo sa kaniya buong panahon, kayong mga 
bayan; buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya; Dios ay kanlungan 
sa atin. (Selah)

Mga Awit 73:26 Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay: 
nguni't ang Dios ay kalakasan ng aking puso, at bahagi ko magpakailan 
man.

Mga Awit 77:2,3 Sa kaarawan ng aking kabagabagan ay hinahanap ko ang 
Panginoon:  ang  kamay  ko'y  nakaunat  sa  gabi,  at  hindi  nangangalay; 
tumatangging maaliw ang kaluluwa ko. 3 Naaalaala ko ang Dios, at ako'y 
nababalisa:  ako'y  nagdaramdam,  at  ang  diwa  ko'y  nanglulupaypay. 
(Selah)

Mga Awit 86:11 Ituro mo sa akin ang iyong daan, Oh Panginoon; lalakad ako 
sa iyong katotohanan: ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong 
pangalan.

Mga Awit 109:22 Sapagka't ako'y dukha at mapagkailangan, at ang aking 
puso ay nasaktan sa loob ko.

Mga Awit  112:7,8  Siya'y  hindi  matatakot  sa  mga masamang balita:  ang 
kaniyang puso ay matatag, na tumitiwala sa Panginoon. 8 Ang kaniyang 
puso ay natatag, siya'y hindi matatakot, hanggang sa kaniyang makita 
ang nasa niya sa kaniyang mga kaaway.

Mga Awit 143:4 Kaya't ang aking diwa ay nanglulupaypay sa loob ko; ang 
puso ko sa loob ko ay bagbag.

Mga Awit 147:3 Kaniyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso, at 
tinatalian niya ang kanilang mga sugat.

Mga Kawikaan 14:30 Ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan: nguni't 
ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga buto.



Ang Mangangaral 1:13 At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin 
sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit: 
mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Dios sa mga anak ng 
mga tao, upang pagsanayan.

Ang Mangangaral 2:10 At anomang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko 
ipinagkait:  hindi  ko  pinigil  ang  aking  puso  sa  anomang  kagalakan, 
sapagka't nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain; at ito 
ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain.

Ang  Mangangaral  2:22,23  Sapagka't  ano  ang  tinatamo  ng  tao  sa  lahat 
niyang gawa, at sa nais ng kaniyang puso na kaniyang iginawa sa ilalim 
ng  araw?  23  Sapagka't  lahat  niyang  kaarawan  ay  mga  kapanglawan 
lamang, at ang kaniyang pagdaramdam ay hapis; oo, pati sa gabi ay hindi 
nagpapahinga ang kaniyang puso. Ito man ay walang kabuluhan.

Ang Mangangaral 11:10 Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso, at 
alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan: sapagka't ang kabataan at 
ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan.

Isaias 30:29 Kayo'y mangagkakaroon ng awit na gaya ng sa gabi pagka ang 
banal na kapistahan ay ipinagdidiwang; at kasayahan ng puso, na gaya 
ng yumayaon na may plauta upang masok sa bundok ng Panginoon, sa 
malaking Bato ng Israel.

Isaias 57:15 Sapagka't ganito ang sabi ng Mataas at Matayog na tumatahan 
sa  walang  hanggan,  na  ang  pangalan  ay  Banal;  Ako'y  tumatahan  sa 
mataas  at  banal  na  dako  na  kasama  rin  niya  na  may  pagsisisi  at 
pagpapakumbabang-loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba, 
at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi.

Isaias  65:14  Narito,  ang  aking  mga  lingkod  ay  magsisiawit  dahil  sa 
kagalakan ng puso, nguni't kayo'y magsisidaing dahil sa kapanglawan ng 
puso, at aangal dahil sa pagkabagbag ng loob.

Isaias 66:13,14 Kung paanong ang sinoma'y inaaliw ng ina gayon ko aaliwin 
kayo;  at  kayo'y  mangaaliw  sa  Jerusalem.  14  At  inyong  makikita,  at 
magagalak ang inyong puso,  at ang inyong mga buto ay giginhawang 
parang sariwang damo:  at ang kamay ng Panginoon ay makikilala  sa 
kaniyang  mga  lingkod,  at  siya'y  magagalit  laban  sa  kaniyang  mga 
kaaway.

Jeremias 15:16 Ang iyong mga salita ay nangasumpungan, at aking kinain; 
at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa 
aking puso: sapagka't ako'y tinawag sa iyong pangalan, Oh Panginoong 
Dios ng mga hukbo.



Jeremias 24:7 At aking bibigyan sila ng puso upang makilala ako, na ako 
ang  Panginoon:  at  sila'y  magiging  aking  bayan,  at  ako'y  magiging 
kanilang Dios; sapagka't sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong 
puso.

Juan 14:1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo 
sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin.

Juan 14:27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan 
ay ibinibigay ko sa inyo:  hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan,  ang 
ibinibigay  ko  sa  inyo.  Huwag  magulumihanan  ang  inyong  puso,  ni 
matakot man.

Juan 16:6 Nguni't sapagka't sinalita ko ang mga bagay na ito sa inyo, ay 
napuno ng kalumbayan ang inyong puso.

Juan 16:22 At  kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan: nguni't  muli  ko 
kayong  makikita,  at  magagalak  ang  inyong  puso,  at  walang 
makapagaalis sa inyo ng inyong kagalakan.

Mga  Gawa  2:46  At  araw-araw  sila'y  nagsisipanatiling  matibay  sa 
pagkakaisa sa templo, at sa pagpuputolputol ng tinapay sa bahay-bahay, 
at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan 
ng puso.

Mga Taga-Roma 9:2 Na mayroon akong malaking kalungkutan at walang 
tigil na karamdaman sa aking puso.

2 Mga Taga-Corinto 2:4 Sapagka't sa malaking kapighatian at hapis ng puso 
ay  sinulatan  ko  kayo  na  may  maraming  luha;  hindi  upang  kayo'y 
palumbayin,  kundi  upang  inyong  makilala  ang  pagibig  kong 
napakasagana sa inyo. 

Mga Taga-Efeso 5:19 Na kayo'y mangagusapan ng mga salmo at mga himno 
at mga awit na ukol sa espiritu, na nangagaawitan at nangagpupuri sa 
inyong mga puso sa Panginoon;
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