
M  egvígasztaljak     Írás   - Comfort  

2 Korintusi 1:2-4  Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és 
az  Úr  Jézus  Krisztustól.  3   Áldott  az  Isten  és  a  mi  urunk  Jézus 
Krisztusnak Atyja,  az  irgalmasságnak atyja  és  minden+vígasztalásnak 
Istene; 4  A ki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi 
is  megvígasztalhassunk  bármely  nyomorúságba  esteket  azzal  a 
vígasztalással, a mellyel Isten vígasztal minket.

Példabeszédek 15:13  A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek 
bánatja miatt a lélek megszomorodik.

1  Királyok 8:66   És  a  nyolczadik  napon  elbocsátá  a  népet.  És  áldák  a 
királyt, és elmenének az ő hajlékaikba örömmel és víg szívvel, mindama 
jók felett, a melyeket cselekedett az Úr az ő szolgájával, +Dáviddal, és 
az Izráellel, az ő népével.

1  Krónika 16:10  Dicsekedjetek az ő szent nevében; örvendezzen szívök 
azoknak, a kik az Urat keresik.

Példabeszédek 11:24  Van  olyan,  a  ki  bőven  adakozik,  és  annál  inkább 
gazdagodik;  és  a  ki  megtartóztatja  a  járandóságot,  de  ugyan 
szűkölködik. Útba igazítja az ő felebarátját az igaz; de az istentelenek 
útja eltévelyíti őket.

Példabeszédek 13:12  A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a 
megadatott kivánság életnek fája.

Ézsaiás 30:26  És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, és a 
napnak fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak napfénye; 
ama napon, a melyen az Úr beköti népe romlását, és vereségének sebét 
meggyógyítja!

Hóseás 13:8   Rájok  rohanok,  mint  a  kölykétől  megfosztott  medve,  és 
széttépem  szívök  borítóját,  és  felfalom  ott  őket,  mint  egy  nőstény 
oroszlán. A mezei vad szaggatja szét őket!

1  Sámuel 1:8,10  És monda néki Elkána, az ő férje: Anna, miért sírsz, és 
miért nem eszel? Mi felett bánkódol szívedben? Avagy nem többet érek-é 
én néked tíz fiúnál? 10  És lelkében elkeseredve, könyörge az Úrnak, és 
igen sír vala.

Zsoltárok 25:16,17  Tekints reám és könyörülj rajtam, mert árva és szegény 
vagyok.  17  Eláradtak  szívemnek  szorongásai,  nyomorúságaimból 
szabadíts meg engem.

Zsoltárok 34:19,20 Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az 
Úr.

Zsoltárok 38:9,10 Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled 
elrejtve az én nyögésem!

Zsoltárok 55:5,6 Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül 
engem.



Zsoltárok 61:3-5  Mert  te  vagy  az  én  menedékem,  s  erős  tornyom  az 
ellenség  ellen.  Hadd  lakozzam  a  te  sátorodban  mindörökké  hadd 
meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá! Szela.

Zsoltárok 62:9,10  Bizony  hiábavalók  a  közembernek  fiai  és  hazugok  a 
főembernek  fiai;  ha  mérőserpenyőbe  vettetnek,  mind  alábbvalók  a 
semminél.

Zsoltárok 73:26 Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája 
és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!

Zsoltárok 77:3-5  Istenről  emlékezem és  sóhajtok;  róla  gondolkodom,  de 
elepedt az én lelkem. Szela. Szemeimet ébren tartod; hánykolódom, de 
nem szólhatok.

Zsoltárok 86:11   Mutasd  meg  nékem a  te  útadat,  hogy  járhassak  a  te 
igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet.

Zsoltárok 109:22  Mert szegény és nyomorult vagyok én, még a szívem is 
megsebesíttetett én bennem.

Zsoltárok 112:7,8   Semmi  rossz  hírtől  nem  fél;  szíve  erős,  az  Úrban 
bizakodó. 8  Rendületlen az ő szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz.

Zsoltárok 143:4  Elcsügged  bennem  a  lelkem,  felháborodik  bennem  a 
szívem!

Zsoltárok 147:3  Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
Példabeszédek 14:30  A szelíd szív a testnek élete;  az irígység pedig a 

csontoknak rothadása.
Példabeszédek 15:13  A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek 

bánatja miatt a lélek megszomorodik.
Prédikátor 1:13 És adám az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcsen 

való  tudakozására,  melyek  lesznek  az  ég  alatt.  Ez  gonosz  hiábavaló 
foglalatosság, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek 
vele.

Prédikátor 2:11,12  És  tekinték  minden  dolgaimra,  melyeket  cselekedtek 
vala az én kezeim, és az én munkámra, mit fáradsággal végeztem vala; 
és ímé, az mind hiábavalóság és a léleknek gyötrelme, és nincsen annak 
semmi haszna a nap alatt!

Prédikátor 2:23-25  Holott  minden  napja  bánat,  és  búsulás  az  ő 
foglalatossága,  még  éjjel  is  nem  nyugodott  az  ő  elméje.  Ez  is 
hiábavalóság!  Nincsen  csak  e  jó  is  az  embernek  hatalmában,  hogy 
egyék,  igyék,  és  azt  cselekedje,  hogy  az  ő  szíve  lakozzék 
gyönyörűséggel  az  ő  munkájából;  ezt  is  láttam én,  hogy  az  Istennek 
kezében van.

Prédikátor 12:2,14 Mindezekből, fiam, intessél meg: a sok könyvek írásának 
nincs vége, és a sok tanulás fáradságára van a testnek.

Ézsaiás 30:29  És fölzendül éneketek, mint a szent ünnepnek éjszakáján, és 
örvendez  szívetek,  mint  azé,  a  ki  sípolva  megy az  Úr  hegyére,  Izráel 



kőszálához.
Ézsaiás 57:15  Mert így szól a magasságos és felséges, a ki örökké lakozik, 

és  a  kinek  neve  szent:  Magasságban  és  szentségben  lakom,  de  a 
megrontottal  és  alázatos  szívűvel  is,  hogy  megelevenítsem  az 
alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.

Ézsaiás 65:14  Ímé, szolgáim vígadnak szívök boldogságában, és ti kiáltani 
fogtok szívetek fájdalmában, és megtört lélekkel jajgatni fogtok;

Ézsaiás 66:13,14   Mint  férfit,  a  kit  anyja  vígasztal,  akként  vígasztallak 
titeket én, és Jeruzsálemben vesztek vígasztalást! 14  Meglátjátok és 
örül szívetek, csontjaitok, mint a zöld fű, virágoznak, és megösmerik az 
Úr kezét az Ő szolgáin, és haragját ellenségei fölött.

Jeremiás 15:16  Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid 
örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedről 
neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!

Jeremiás 24:7  És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet, hogy 
én vagyok az Úr, és ők+én népemmé lesznek, én pedig Istenökké leszek, 
mert teljes szívökből megtérnek hozzám.

János 14:1,27  Ne  nyugtalankodjék  a  ti  szívetek:  higyjetek  Istenben,  és 
higyjetek  én  bennem.  27   Békességet  hagyok  néktek;  az  én 
békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ 
adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

János 16:6,22  Hanem, mivelhogy ezeket beszéltem néktek, a szomorúság 
eltöltötte  a  szíveteket.  22  Ti  is  azért  most  ugyan  szomorúságban 
vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és 
senki el nem veszi tőletek a ti örömeteket.

Apostolok 2:46  És minden nap egyakarattal  kitartva  a templomban,  és 
megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és 
tiszta szívvel.

Rómaiakhoz 9:2  Hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én 
szívemnek fájdalma;

2 Korintusi 2:4  Mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam 
néktek  sok  könyhullatással,  nem  hogy  megszomoríttassatok,  hanem 
hogy  megismerjétek  azt  a  szeretetet,  a  mellyel  kiváltképen irántatok 
viseltetem.

Efézusiakhoz 5:19   Beszélgetvén  egymás  között  zsoltárokban  és 
dícséretekben  és  lelki  énekekben,  énekelvén  és  dícséretet  mondván 
szívetekben az Úrnak.
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