
Lohduttaa Raamattu - Comfort Scriptures

2 Korinttolais 1:2-4 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja 
Herralta Jeesukselta Kristukselta!  3 Kiitetty  olkoon meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen 
Jumala,  4  joka  lohduttaa  meitä  kaikessa  ahdistuksessamme,  että  me 
sillä  lohdutuksella,  jolla  Jumala  meitä  itseämme  lohduttaa,  voisimme 
lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat.

Sananlaskut 15:13 Iloinen sydän kaunistaa kasvot, mutta sydämen tuskassa 
on mieli murtunut.

1 Kuningasten 8:66 Kahdeksantena päivänä hän päästi kansan menemään, 
ja  he  hyvästelivät  kuninkaan.  Sitten  he  menivät  majoillensa  iloiten  ja 
hyvillä  mielin  kaikesta  hyvästä,  mitä  Herra  oli  tehnyt  palvelijallensa 
Daavidille ja kansallensa Israelille.

1  Aikakirja  16:10  Hänen  pyhä  nimensä  olkoon  teidän  kerskauksenne; 
iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa.

Sananlaskut 12:25 Huoli painaa alas miehen mielen, mutta hyvä sana sen 
ilahuttaa.

Sananlaskut 13:12 Pitkä odotus tekee sydämen sairaaksi, mutta täyttynyt 
halu on elämän puu.

Jesaja 30:26 Ja kuun valo on oleva kuin auringon valo, ja auringon valo on 
oleva  seitsenkertainen,  oleva  niinkuin  seitsemän  päivän  valo,  sinä 
päivänä,  jona Herra sitoo kansansa vammat ja parantaa siihen isketyt 
haavat.

Hoosea 13:8  Minä käyn  heidän kimppuunsa kuin  karhu,  jolta  on riistetty 
poikaset, revin heidän sydänkalvonsa ja syön heidät siinä paikassa kuin 
naarasleijona. Metsän pedot raatelevat heidät.

1 Samuel 1:8 Silloin hänen miehensä Elkana sanoi  hänelle:  "Hanna, mitä 
itket,  miksi  et  syö ja  miksi  olet  noin  apealla  mielellä? Enkö minä ole 
sinulle enempi kuin kymmenen poikaa?"

1 Samuel 1:10 ja rukoili Herraa mieli murheellisena, itki katkerasti
Psalmit 25:16,17 Käänny minun puoleeni,  armahda minua, sillä minä olen 

yksinäinen ja kurja. 17 Minun sydämeni pakahtuu tuskasta; päästä minut 
ahdistuksistani.

Psalmit 34:19 Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa 
ne, joilla on murtunut mieli.

Psalmit 38:9 Minä olen voimaton ja peräti runneltu, minä parun sydämeni 
tuskassa.

Psalmit  55:5  Sydämeni  minun  rinnassani  vapisee,  kuoleman  kauhut 
lankeavat minun päälleni.

Psalmit  61:3,4  Maan  ääristä  minä  sinua  huudan,  kun  sydämeni  nääntyy. 



Saata minut kalliolle, joka on minulle liian korkea. 4) Sillä sinä olet minun 
turvapaikkani, vahva torni vihollista vastaan.

Psalmit  62:9  Turvatkaa  häneen  joka  aika,  te  kansa;  vuodattakaa  hänen 
eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela.

Psalmit 73:26 Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun 
sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti.

Psalmit 77:3,4 Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa; minun käteni on yöllä 
ojennettuna  eikä  väsy;  minun  sieluni  ei  lohdutuksesta  huoli.  4  Minä 
muistan Jumalaa ja huokaan; minä tutkistelen, ja minun henkeni nääntyy. 
Sela.

Psalmit  86:11  Neuvo  minulle  tiesi,  Herra,  että  minä  vaeltaisin  sinun 
totuudessasi.  Kiinnitä  minun  sydämeni  siihen  yhteen,  että  minä  sinun 
nimeäsi pelkäisin.

Psalmit 109:22 Sillä minä olen kurja ja köyhä, ja sydämeni on haavoitettu 
minun rinnassani.

Psalmit 112:7,8 Ei hän pelkää pahaa sanomaa, hänen sydämensä on vahva, 
sillä hän turvaa Herraan. 8 Hänen sydämensä on luja ja peloton, kunnes 
hän vihdoin ilolla katselee ahdistajiaan.

Psalmit 143:4 Minun henkeni nääntyy minussa, sydäntäni kouristaa minun 
rinnassani.

Psalmit  147:3  Hän  parantaa  ne,  joilla  on  särjetty  sydän,  ja  sitoo  heidän 
haavansa.

Sananlaskut 14:30 Sävyisä sydän on ruumiin elämä, mutta luulevaisuus on 
mätä luissa.

Sananlaskut 15:13 Iloinen sydän kaunistaa kasvot, mutta sydämen tuskassa 
on mieli murtunut.

Saarnaaja  1:13  Ja  minä  käänsin  sydämeni  viisaudella  tutkimaan  ja 
miettimään kaikkea, mitä auringon alla tapahtuu.  Tämä on vaikea työ, 
jonka  Jumala  on  antanut  ihmislapsille,  heidän  sillä  itseään 
rasittaaksensa.

Saarnaaja  2:10 Enkä minä pidättänyt  silmiäni  mistään,  mitä  ne pyysivät, 
enkä  kieltänyt  sydämeltäni  mitään  iloa,  sillä  minun  sydämeni  iloitsi 
kaikesta vaivannäöstäni, ja se oli minun osani kaikesta vaivannäöstäni.

Saarnaaja  2:22,23  Sillä  mitä  saa  ihminen  kaikesta  vaivannäöstänsä  ja 
sydämensä pyrkimyksestä,  jolla  hän vaivaa itseänsä auringon alla? 23 
Ovathan kaikki hänen päivänsä pelkkää tuskaa ja hänen työnsä surua, 
eikä yölläkään hänen sydämensä saa lepoa. Tämäkin on turhuutta.

Saarnaaja 11:10 Karkoita suru sydämestäsi ja torju kärsimys ruumiistasi, 
sillä nuoruus ja aamurusko ovat turhuutta.

Jesaja  30:29  Silloin  te  veisaatte  niinkuin  yöllä,  kun  pyhä  juhla  alkaa,  ja 
sydämenne  riemuitsee  niinkuin  sen,  joka  huilujen  soidessa  astuu 
vaeltaen Herran vuorelle, Israelin kallion tykö.



Jesaja  57:15  Sillä  näin  sanoo  Korkea  ja  Ylhäinen,  jonka  asumus  on 
iankaikkinen  ja  jonka  nimi  on  Pyhä:  Minä  asun  korkeudessa  ja 
pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä 
virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi.

Jesaja 65:14 Katso, minun palvelijani riemuitsevat sydämen onnesta, mutta 
te huudatte sydämen tuskasta ja voivotatte mielimurteissanne.

Jesaja 66:13,14 Niinkuin äiti lohduttaa lastansa, niin minä lohdutan teitä, ja 
Jerusalemissa  te  saatte  lohdutuksen.  14  Te  näette  sen,  ja  teidän 
sydämenne iloitsee, ja teidän luunne virkistyvät kuin vihanta ruoho; ja 
Herran käsi tulee tunnetuksi hänen palvelijoissansa, mutta vihollistensa 
hän antaa tuntea vihansa.

Jeremia 15:16 Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat 
minulle riemu ja minun sydämeni ilo; sillä minä olen otettu sinun nimiisi, 
Herra, Jumala Sebaot.

Jeremia 24:7 Ja minä annan heille sydämen, heidän tunteakseen minut, että 
minä olen Herra; ja he saavat olla minun kansani, ja minä olen heidän 
Jumalansa; sillä he kääntyvät minun tyköni kaikesta sydämestänsä.

Johannes  14:1  "Älköön  teidän  sydämenne  olko  murheellinen.  Uskokaa 
Jumalaan, ja uskokaa minuun.

Johannes 14:27 Rauhan minä jätän teille:  minun rauhani–sen minä annan 
teille.  En  minä  anna  teille,  niinkuin  maailma  antaa.  Älköön  teidän 
sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.

Johannes 16:6 Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe 
teidän sydämenne.

Johannes 16:22 Niin on myös teillä nyt murhe; mutta minä olen taas näkevä 
teidät,  ja  teidän  sydämenne  on  iloitseva,  eikä  kukaan  ota  teiltä  pois 
teidän iloanne.

Apostolien 2:46 Ja he olivat alati,  joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja 
mursivat  kodeissa  leipää  ja  nauttivat  ruokansa  riemulla  ja  sydämen 
yksinkertaisuudella,

Roomalaisille 9:2 että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni.
2 Korinttolais 2:4 Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä minä 

kirjoitin  teille  monin  kyynelin,  en  sitä  varten,  että  te  murheellisiksi 
tulisitte, vaan että tuntisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on 
teihin.

Efesolaisille  5:19  puhuen  keskenänne  psalmeilla  ja  kiitosvirsillä  ja 
hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,
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