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2 Κορινθίους 1:2-4 Χάρη και ειρήνη είθε να είναι σε σας από τον Θεό τον 
Πατέρα μας, και τον Κύριο Ιησού Χριστό. 3 Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας 
τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας των οικτιρμών και Θεός κάθε 
παρηγορίας, 4 αυτός που μας παρηγορεί σε κάθε μας θλίψη, για να 
μπορούμε κι εμείς να παρηγορούμε εκείνους που είναι σε κάθε μορφής 
θλίψη, με την παρηγορία, με την οποία εμείς οι ίδιοι παρηγορούμαστε από 
τον Θεό·

Παροιμίες 15:13 Η καρδιά που ευφραίνεται, φαιδρύνει το πρόσωπο· όμως, 
από τη λύπη τής καρδιάς καταθλίβεται το πνεύμα.

1 Βασιλέων 8:66 Την όγδοη ημέρα απέλυσε τον λαό· και ευλόγησαν τον 
βασιλιά και αναχώρησαν στις σκηνές τους, χαίροντας, και ευφραινόμενοι 
από καρδιάς, για όλα τα αγαθά όσα ο Κύριος έκανε προς τον Δαβίδ τον 
δούλο του, και προς τον Ισραήλ τον λαό του.

1 Χρονικών 16:10 Καυχάστε στο άγιό του όνομα· ας ευφραίνεται η καρδιά 
εκείνων που εκζητούν τον Κύριο.

Παροιμίες 12:25 Η λύπη στην καρδιά του ανθρώπου, την ταπεινώνει· ενώ ο 
καλός λόγος την ευφραίνει.

Παροιμίες 13:12 Η ελπίδα που αναβάλλεται, ατονεί την καρδιά· ενώ όταν 
έρχεται το ποθούμενο, είναι δέντρο ζωής.

Ησαΐας 30:26 Και το φως τού φεγγαριού θα είναι σαν το φως τού ήλιου, και 
το φως τού ήλιου θα είναι επταπλάσιο, σαν το φως επτά ημερών, κατά την 
ημέρα κατά την οποία ο Κύριος επιδένει το σύντριμμα του λαού του, και 
θεραπεύει την πληγή τού τραυματισμού τους.

Ωσηέ 13:8 Θα τους συναντήσω σαν αρκούδα, που στερήθηκε τα παιδιά της, 
και θα διασπαράξω το περίφραγμα της καρδιάς τους, και θα τους καταφάω 
εκεί σαν λιοντάρι· άγριο θηρίο θα τους κατασπαράξει.

1 Σαμουήλ 1:8,10 Και ο άνδρας της, ο Ελκανά, της είπε: Άννα, γιατί κλαις; Και 
γιατί δεν τρως; Και γιατί είναι θλιμμένη η καρδιά σου; Δεν είμαι εγώ σε 
σένα καλύτερος από δέκα γιους; 10 Κι αυτή ήταν καταπικραμένη στην 
ψυχή, και προσευχόταν στον Κύριο, κλαίγοντας υπερβολικά.

Ψαλμοί 25:16,17 Επίβλεψε επάνω μου, και ελέησέ με, επειδή είμαι μόνος και 
θλιμμένος. 17 Οι θλίψεις τής καρδιάς μου αυξήθηκαν· βγάλε με από τις 
στενοχώριες μου.

Ψαλμοί 34:18 Ο Κύριος είναι κοντά σ' εκείνους που είναι συντριμμένοι στην 
καρδιά, και σώζει τους ταπεινούς στο πνεύμα.

Ψαλμοί 38:8 Ασθένησα και κατακόπηκα υπερβολικά· βρυχάζω από την 
αδημονία τής καρδιάς μου.

Ψαλμοί 55:4 Η καρδιά μου μέσα μου καταθλίβεται, και φόβος θανάτου έπεσε 
επάνω μου.



Ψαλμοί 61:2,3 Από τα πέρατα της γης θα κράζω σε σένα, όταν λιποθυμεί η 
καρδιά μου· οδήγησέ με στην πέτρα, που είναι πάρα πολύ ψηλή για μένα. 3 
Επειδή, εσύ έγινες καταφύγιό μου, ισχυρός πύργος, μπροστά στον εχθρό.

Ψαλμοί 62:8 Ελπίζετε σ' αυτόν σε κάθε στιγμή· ανοίγετε, λαοί, μπροστά του 
τις καρδιές σας· ο Θεός είναι καταφύγιο σε μας. (Διάψαλμα).

Ψαλμοί 73:26 Ατόνησε η σάρκα μου και η καρδιά μου· ο Θεός, όμως, είναι η 
δύναμη της καρδιάς μου, και η μερίδα μου στον αιώνα.

Ψαλμοί 77:2,3 Σε ημέρα θλίψης μου εκζήτησα τον Κύριο· τη νύχτα άπλωνα τα 
χέρια μου, και δεν σταματούσα· η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. 3 
Θυμήθηκα τον Θεό, και ταράχτηκα· διαλογίστηκα, και λιγοψύχησε το 
πνεύμα μου. (Διάψαλμα).

Ψαλμοί 86:11 Δίδαξέ με, Κύριε, τον δρόμο σου, και θα περπατώ στην αλήθεια 
σου· προσήλωνε την καρδιά μου στον φόβο τού ονόματός σου.

Ψαλμοί 109:22 Για τον λόγο ότι, είμαι φτωχός και πένητας, και η καρδιά μου 
είναι μέσα μου πληγωμένη.

Ψαλμοί 112:7,8 Από κακή φήμη δεν θα φοβηθεί· η καρδιά του είναι στερεή, 
ελπίζοντας στον Κύριο. 8 Η καρδιά του είναι στηριγμένη· δεν θα φοβηθεί, 
μέχρις ότου δει την εκδίκηση επάνω στους εχθρούς του.

Ψαλμοί 143:4 Γι' αυτό, το πνεύμα μου είναι μέσα μου καταθλιμμένο, και η 
καρδιά μου είναι μέσα μου ταραγμένη.

Ψαλμοί 147:3 Γιατρεύει τους συντριμμένους στην καρδιά, και δένει τις πληγές 
τους.

Παροιμίες 14:30 Η καρδιά που υγιαίνει είναι ζωή της σάρκας· ενώ ο φθόνος, 
σαπίλα στα κόκαλα.

Εκκλησιαστής 1:13 και έδωσα την καρδιά μου στο να εκζητήσω και να 
ερευνήσω διαμέσου τής σοφίας για όλα όσα γίνονται κάτω από τον 
ουρανό· αυτόν τον οχληρό περισπασμό έδωσε ο Θεός στους γιους των 
ανθρώπων, για να μοχθούν μέσα σ' αυτόν.

Εκκλησιαστής 2:10 Και κάθε τι που ζήτησαν τα μάτια μου, δεν το αρνήθηκα σ' 
αυτά· δεν εμπόδισα την καρδιά μου από κάθε ευφροσύνη, επειδή η καρδιά 
μου ευφραινόταν σε όλους τούς μόχθους μου· κι αυτό ήταν η μερίδα μου 
από ολόκληρο τον μόχθο μου.

Εκκλησιαστής 2:22,23 Επειδή, ποια η ωφέλεια στον άνθρωπο από ολόκληρο 
τον μόχθο του, και από τη θλίψη τής καρδιάς του, στα οποία μοχθεί κάτω 
από τον ήλιο; 23 Επειδή, όλες οι ημέρες του είναι πόνος, και οι μόχθοι του 
λύπη· και τη νύχτα ακόμα η καρδιά του δεν κοιμάται· κι αυτό είναι 
ματαιότητα.

Εκκλησιαστής 11:10 Και αφαίρεσε τον θυμό από την καρδιά σου, και 
απομάκρυνε την πονηρία από τη σάρκα σου· επειδή, η νιότη και η παιδική 
ηλικία είναι ματαιότητα.

Ησαΐας 30:29 Σε σας θα υπάρχει τραγούδι, όπως τη νύχτα μιας γιορτής που 
πανηγυρίζεται· και ευφροσύνη καρδιάς, όπως όταν πάνε με φλογέρες για 



νάρθουν στο βουνό τού Κυρίου, στον Ισχυρό τού Ισραήλ.
Ησαΐας 57:15 Επειδή, έτσι λέει ο Ύψιστος και ο Υπέρτατος, αυτός που 

κατοικεί την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι: Ο Άγιος: Εγώ κατοικώ 
στα υψηλά, και σε άγιο τόπο· και μαζί με του συντριμμένου την καρδιά, και 
του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών, και να 
ζωοποιώ την καρδιά των συντριμμένων.

Ησαΐας 65:14 δέστε, οι δούλοι μου θα αλαλάζουν με ευθυμία, εσείς όμως θα 
βοάτε με πόνο καρδιάς, και θα ολολύζετε από κατάθλιψη πνεύματος.

Ησαΐας 66:13,14 Σαν παιδί, που το παρηγορεί η μητέρα του, έτσι θα σας 
παρηγορήσω εγώ· και θα παρηγορηθείτε στην Ιερουσαλήμ. 14 Και θα 
δείτε, και η καρδιά σας θα ευφρανθεί, και τα κόκαλά σας θα ανθίσουν σαν 
χορτάρι· και το χέρι τού Κυρίου θα γνωριστεί στους δούλους του, η οργή 
του, όμως, στους εχθρούς του.

Ιερεμίας 15:16  Όπως βρέθηκαν τα λόγια σου, τα κατέφαγα· και ο λόγος σου 
ήταν μέσα μου χαρά και αγαλλίαση της καρδιάς μου. Επειδή, το όνομά σου 
αποκλήθηκε επάνω μου, Κύριε, Θεέ των δυνάμεων.

Ιερεμίας 24:7 Και θα τους δώσω καρδιά για να με γνωρίζουν, ότι εγώ είμαι ο 
Κύριος· και θα είναι λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός τους· επειδή, θα 
επιστρέψουν σε μένα με όλη τους την καρδιά.

Ιωάννη 14:1 ΑΣ μη ταράζεται η καρδιά σας· πιστεύετε στον Θεό, και σε μένα 
πιστεύετε.

Ιωάννη 14:27 Ειρήνη αφήνω σε σας, ειρήνη τη δική μου δίνω σε σας· όχι 
όπως δίνει ο κόσμος, σας δίνω εγώ. Ας μη ταράζεται η καρδιά σας μήτε να 
δειλιάζει.

Ιωάννη 16:6 Αλλά, επειδή σας είπα αυτά, η λύπη γέμισε την καρδιά σας.
Ιωάννη 16:22 Κι εσείς, λοιπόν, τώρα μεν έχετε λύπη· όμως, θα σας δω πάλι, 

και θα χαρεί η καρδιά σας, και τη χαρά σας κανένας δεν την αφαιρεί από 
σας

Πράξεις 2:46 Και καθημερινά έμεναν σταθερά ως μια ψυχή μέσα στο ιερό, και 
έκοβαν τον άρτο σε σπίτια· και έτρωγαν μαζί την τροφή με αγαλλίαση και 
απλότητα καρδιάς,

Ρωμαίους 9:2 ότι έχω μεγάλη λύπη και αδιάκοπη οδύνη μέσα στην καρδιά 
μου.

2 Κορινθίους 2:4 Για τον λόγο ότι, μέσα από πολλή θλίψη και στενοχώρια 
καρδιάς σάς έγραψα με πολλά δάκρυα, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να 
γνωρίσετε την αγάπη που έχω, περισσότερο σε σας.

Εφεσίους 5:19 μιλώντας μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές 
ωδές, τραγουδώντας και ψάλλοντας με την καρδιά σας στον Κύριο·
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