
Podpora Písmo - Comfort Scriptures

2  Korintským  1:2-4 Milost  vám  a  pokoj  od  Boha  Otce  našeho  a  Pána 
Jezukrista. 3  Požehnaný  Bůh  a  Otec  Pána  našeho  Jezukrista,  Otec 
milosrdenství, a Bůh všelikého potěšení, 4 Kterýž těší nás ve všelikém 
ssoužení našem, abychom i my mohli potěšovati těch, kteříž by byli v 
jakémkoli ssoužení, tím potěšením, kterýmž i my potěšeni jsme od Boha.

Přísloví  15:13  Srdce  veselé  obveseluje  Tvář,  ale  pro  žalost  srdce  duch 
zkormoucen bývá.

1 Královská 8:66 Dne pak osmého propustil lid. Kteříž požehnavše krále, 
odešli do obydlí svých, radujíce se a veselíce se v srdci ze všech dobrých 
věcí, kteréž učinil Hospodin Davidovi služebníku svému a Izraelovi lidu 
svému.

1 Paralipomenon 16:10 Chlubte se v svatém jménu jeho,  vesel  se srdce 
těch, jenž hledají Hospodina.

Přísloví 12:25 Starost v srdci člověka snižuje ji, ale věc dobrá obveseluje ji.
Přísloví  13:12  Očekávání  dlouhé  zemdlívá  srdce,  ale  žádost  splněnájest 

strom života.
Izajáš 30:26 Bude i  světlo  měsíce jako světlo  slunce,  světlo pak slunce 

bude  sedmernásobní,  jako  světlo  sedmi  dnů,  v  den,  v  kterýž  Uváže 
Hospodin zlámání lidu svého, a ránu zbití jeho uzdraví.

Ozeáš 13:8 Potkám se s nimi jako nedvěd osiřelý, a roztrhám všecko srdce 
jejich, a sežeru je tam jako lev, jako zvěř divoká roztrhující je.

1 Samuelova 1:8 Tedy řekl jí Elkána muž její: Anna, proč Pláčeš? A proč 
nejíš? Proč tak truchlí srdce tvé? Zdaliž já nejsem tobě Lepší nežli deset 
synů?

1 Samuelova 1:10 Ona pak jsuci v hořkosti srdce, modlila se Hospodinu a 
plakala velmi.

Žalmy  25:16,17 Popatřiž  na  mne,  a  smiluj  se  nade  mnou,  neboť  jsem 
opuštěný a strápený. 17 Ssoužení srdce mého rozmnožují se, z úzkostí 
mých vyveď mne.

Žalmy 34:19 Nebo blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou srdce skroušeného, 
a potřeným v duchu spomáhá.

Žalmy 38:9 Zemdlen jsem a potřín převelice, řvu pro úzkost srdce svého.
Žalmy 55:5 Srdce mé bolestí ve mně, a strachové smrti připadli na mne.
Žalmy 61:3,4 Od konce země v sevření srdce svého k tobě volám, na skálu 

nade mne Vyšší uvediž mne. 4 Nebo jsi býval mé útočiště, a pevná věže 
před Tváří nepřítele.



Žalmy 62:9 Naději v něm skládejte všelikého času, ó lidé, vylévejte před 
oblíčejem jeho srdce vaše, Bůh útočiště naše. Sélah.

Žalmy 73:26 Ač tělo i srdce mé hyne, skála srdce mého, a díl můj Bůh jest 
na věky.

Žalmy  77:3,4 V  den  ssoužení  svého  Pána  hledal  jsem,  v  noci  ruce  své 
rozprostíral jsem bez přestání, a nedala se potěšiti duše má. 4 Na Boha 
zpomínal jsem a kormoutil se, přemyšloval jsem, a úzkostmi svírán byl 
duch můj. Sélah.

Žalmy 86:11 Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé; 
ustav srdce mé v bázni jména svého.

Žalmy  109:22  Jsemť  zajisté  chudý  a  nuzný,  a  srdce  mé  raněno  jest  u 
vnitřnostech mých.

Žalmy 112:7,8 Slyše zlé noviny, nebojí se; stálé jest srdce jeho,  a doufá v 
Hospodina. 8 Utvrzené srdce jeho nebojí se, až i uzří  pomstu na svých 
nepřátelích.

Žalmy 143:4 Tak že se svírá úzkostmi duch můj ve mně, u vnitřnosti mé 
hyne srdce mé.

Žalmy 147:3 Kterýž uzdravuje skroušené srdcem, a uvazuje bolesti jejich,
Přísloví 14:30 Život těla jest srdce zdavé, ale hnis v kostech jest závist.
Přísloví  15:13  Srdce  veselé  obveseluje  Tvář,  ale  pro  žalost  srdce  duch 

zkormoucen bývá.
Kazatel  1:13  A  přiložil  jsem  mysl  svou  k  tomu,  jak  bych  vyhledati  a 

vystihnouti  mohl  rozumností  svou všecko to,  což se děje pod nebem. 
(Takové bídné zaměstknání dal Bůh synům lidským, aby se jím bědovali.)

Kazatel  2:10  A  čehožkoli  žádaly  oči  mé,  nezbránil  jsem  jim,  aniž  jsem 
zbraňoval srdci svému jakého veselí; srdce mé zajisté veselilo se ze Vší 
práce mé, a to byl podíl můj ze Vší práce mé.

Kazatel 2:22,23 Nebo co má člověk ze Vší práce své a z kvaltování srdce 
svého,  kteréž  Snáší  pod  sluncem, 23  Poněvadž  všickni  dnové  jeho 
bolestní, a zaměstknání jeho hněv, tak že ani v noci neodpočívá srdce 
jeho? A i to marnost.

Kazatel 11:10 Anobrž odejmi hněv od srdce svého, a odvrať zlost od těla 
svého; nebo dětinství a mladost jest marnost.

Izajáš 30:29  I budete zpívati,  jako když se v noci  zasvěcuje slavnost,  a 
veseliti  se srdečně, jako ten,  kterýž jde s píšťalkou, bera se na horu 
Hospodinovu, k skále Izraelově,

Izajáš  57:15  Nebo  takto  dí  ten  důstojný  a  vyvýšený,  kterýž  u  věčnosti 
přebývá, jehož jméno jest Svatý: Na výsosti a v místě svatém bydlím, ano 
is tím, kterýž jest skroušeného a poníženého ducha přebývám, obživuje 
ducha ponížených, obživuje také srdce skroušených.



Izajáš 65:14 Aj, služebníci moji prozpěvovati budou pro radost srdce, vy pak 
křičeti budete pro bolest srdce, a pro setření ducha kvíliti budete,

Izajáš 66:13,14 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a 
tak  v  Jeruzalémě potěšováni  budete. 14  Uzříte  zajisté,  a  radovati  se 
bude srdce vaše,  a kosti  vaše jako bylinka zkvetnou.  I  seznána bude 
ruka Hospodinova při  služebnících jeho,  a  prchlivost  proti  nepřátelům 
jeho.

Jeremiáš 15:16 Když se naskytly řeči tvé, snědl jsem je, a měl jsem slovo 
tvé za radost a potěšení srdce svého, poněvadž jsi ty mne povolal sám, ó 
Hospodine Bože zástupů.

Jeremiáš 24:7 Nebo dám jim srdce, aby znali mne, že já jsem Hospodin. I 
budou mým lidem, a já budu jejich Bohem, když se obrátí ke mně celým 
srdcem svým.

Jan 14:1 Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte.
Jan 14:27 Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám; ne jako svět dává, já 

dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.
Jan 16:6 Ale že jsem vám tyto věci mluvil, zámutek naplnil srdce vaše.
Jan 16:22 Protož i vy zámutek máte nyní, aleopět uzřím vás, a radovati se 

bude srdce vaše, a radosti Vaší žádný neodejme od vás.
Skutky 2:46 A na každý den trvajíce jednomyslně v chrámě, a lámajíce po 

domích chléb, přijímali pokrm s potěšením a sprostností srdce,
Římanům 9:2 Žeť mám veliký zámutek, a ustavičnou bolest v srdci svém.
2 Korintským 2:4 Nebo z velikého ssoužení a bolesti srdce psal jsem vám, s 

mnohými slzami, ne abyste zarmouceni byli,  ale abyste poznali lásku, 
kterouž k vám velikou mám.

Efezským  5:19  Mluvíce  sobě  vespolek  v  žalmích,  a  v  chvalách,  a  v 
písničkách duchovních, zpívajíce a plésajíce v srdcích svých Pánu,
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