
P  ociech  ę   Pismo - Comfort  

2 Koryntian 1:2-4 Łaska niech będzie wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i 
Pana Jezusa Chrystusa. 3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana 
naszego,  Jezusa  Chrystusa,  Ojciec  miłosierdzia  a  Bóg  wszelkiej 
pociechy,  4 Który nas cieszy w każdym ucisku naszym, abyśmy i  my 
cieszyć mogli  i  tych,  którzy  są  w jakimkolwiek ucisku,  tąż  pociechą, 
którą my sami pocieszeni bywamy od Boga.

Przypowiesci 15:13 Serce wesołe uwesela twarz; ale dla żałości serca duch 
strapiony bywa.

1 Któlewska 8:66 A dnia ósmego rozpuścił lud; którzy błogosławiąc królowi, 
rozeszli się do przybytków swoich, weseląc się, i ciesząc się w sercu 
swem  ze  wszystkiego  dobrego,  które  uczynił  Pan  Dawidowi,  słudze 
swemu, i Izraelowi, ludowi swemu.

1 Kronik 16:10 Chlubcie się w imieniu świętem jego, a niech się rozraduje 
serce szukających Pana.

Przypowiesci 12:25 Frasunek w sercu człowieczem poniża je; ale powieść 
dobra uwesela je.

Przypowiesci 13:12 Nadzieja długa wątli serce; ale żądość wypełniona jest 
drzewem żywota.

Izajasza 30:26 Światłość też miesiąca będzie jako światłość słoneczna; a 
światłość  słoneczna  będzie  w  siedmiornasób,  jako  światłość  siedmiu 
dni, dnia, którego zawiąże Pan złamanie ludu swego, a ranę zbicia jego 
uleczy.

Ozeasza  13:8  Zabierzę  im  jako  niedźwiedż  osierociały,  a  roztargam 
zawarcie serca ich, i pożrę ich tam jako lew, jako zwierz dziki szarpając 
ich.

1 Samuela 1:8 Rzekł jej tedy Elkana, mąż jej: Anno, czemu płaczesz i czemu 
nie jesz? a przecz się tak trapi serce twe? izalim ja tobie nie jest lepszy 
niż dziesięć synów?

1 Samuela 1:10 A ona będąc w gorzkości serca, modliła się Panu, i wielce 
płakała.

Psalmów 25:16,17 Wejrzyjże na mię, a zmiłuj się nademną; bom jest nędzny 
i opuszczony. 17 Utrapienia serca mego rozmnożyły się; z ucisków moich 
wywiedź mię.

Psalmów  34:19  Bliski  jest  Pan  tym,  którzy  są  skruszonego  serca,  a 
utrapionych w duchu zachowuje.

Psalmów 38:9 Zemdlałem, i  startym jest  bardzo,  ryczę dla trwogi  serca 
mego.

Psalmów 55:5 Serce moje boleje we mnie, a strachy śmierci przypadły na 
mię.

Psalmów 61:3,4  Od  końca  ziemi  wołam do  ciebie  w  zatrwożeniu  serca 



mego;  wprowadź  mię  na  skałę,  która  jest  wywyżą  nad  mię.  4 
Albowiemeś  ty  był  ucieczką  moją,  i  basztą  mocną  przed  twarzą 
nieprzyjaciela.

Psalmów 62:9 Ufajcież w nim na każdy czas, o narody! Wylewajcie przed 
obliczem jego serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą. Sela.

Psalmów 73:26 Choć ciało  moje,  i  serce moje  ustanie,  jednak Bóg jest 
skałą serca mego, i działem moim na wieki.

Psalmów 77:3,4 W dzień utrapienia mego szukałem Pana: wyciągałem w 
nocy ręce moje bez przestania, a nie dała się ucieszyć dusza moja. 4 
Wspominałem na Boga, a trwożyłem sobą; rozmyślałem, a utrapieniem 
ściśniony był duch mój.

Psalmów 86:11 Naucz mię, Panie, drogi twojej, abym chodził w prawdzie 
twojej, a ustanów serce moje w bojaźni imienia twego;

Psalmów 109:22 Bomci ja jest ubogi i nędzny, a serce moje zranione jest w 
wnętrznościach moich.

Psalmów 112:7,8 Słysząc złe nowiny, nie boi się; stateczne serce jego ufa w 
Panu.  8  Umocnione  serce  jego  nie  boi  się,  aż  ogląda  pomstę  nad 
nieprzyjaciołmi swymi.

Psalmów 143:4 I ściśniony jest we mnie duch mój, a we wnętrznościach 
moich niszczeje serce moje.

Psalmów 147:3 Który uzdrawia skruszonych na sercu, a zawiązuje boleści 
ich.

Przypowiesci  14:30  Serce  zdrowe jest  żywotem ciała;  ale  zazdrość  jest 
zgniłością w kościach.

Przypowiesci 15:13 Serce wesołe uwesela twarz; ale dla żałości serca duch 
strapiony bywa.

Kaznodziei 1:13 I przyłożyłem do tego serce swe, abym szukał, i doszedł 
mądrością  swoją  wszystkiego,  co  się  dzieje  pod niebem.(  Tę zabawę 
trudną dał Bóg synom ludzkim, aby się nią trapili.)

Kaznodziei 2:10 A wszystkiego, czego pożądały oczy moje, nie zabraniałem 
im,  anim  odmawiał  sercu  memu  żadnego  wesela;  ale  serce  moje 
weseliło się ze wszystkiej pracy mojej. A toć był dział mój ze wszystkiej 
pracy mojej.

Kaznodziei  2:22,23  Bo  cóż  ma  człowiek  ze  wszystkiej  pracy  swej,  i  z 
usiłowania  serca  swego,  które  podejmuje  pod słońcem? 23 Ponieważ 
wszystkie dni jego są bolesne, a zabawa jego jest frasunek, tak iż i w 
nocy nie odpoczywa serce jego. I toć jest marność.

Kaznodziei 11:10 A tak oddal gniew od serca twego, i odrzuć złość od ciała 
twego, gdyż dzieciństwo i młodość są marnością.

Izajasza 30:29 Tedy zaśpiewacie, jako gdy się w nocy obchodzi uroczyste 
święto, a rozweselicie się w sercu jako ten, który idzie z piszczałką, idąc 
na górę Pańską, do skały Izraelskiej;



Izajasza 57:15 Bo tak mówi on najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka 
w wieczności, a święte jest imię jego: Ja, który mieszkam na wysokości 
na  miejscu  świętem,  mieszkam  i  z  tym,  który  jest  skruszonego  i 
uniżonego  ducha,  ożywiając  ducha  pokornych,  ożywiając  serce 
skruszonych.

Izajasza 65:14 Oto słudzy moi wykrzykać będą od radości serdecznej, a wy 
będziecie wołać od boleści serca, i od skruszenia ducha wyć będziecie.

Izajasza 66:13,14 Jako ten, którego cieszy matka jego, tak Ja was cieszyć 
będę; a tak w Jeruzalemie uciechy miewać będziecie. 14 Ujrzycie zaiste, 
a radować się będzie serce wasze, a kości wasze jako trawa zakwitną. I 
poznana będzie ręka Pańska przy sługach jego; ale się gniewem zapali 
przeciwko nieprzyjaciołom swoim.

Jeremiasza  15:16  Gdy  się  znalazły  mowy twoje,  zjadłem ich,  a  było  mi 
słowo twoje weselem i radością serca mego, ponieważ się nazywam od 
imienia twego, Panie, Boże zastępów!

Jeremiasza 24:7 Albowiem dam im serce, aby mię poznali, żem Ja Pan; i 
będą mi ludem moim, a Ja będę Bogiem ich, gdy się nawrócą do mnie 
całem sercem swojem.

Jana 14:1 Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga i w mię 
wierzycie.

Jana 14:27 Pokój zostawuję wam, pokój on mój daję wam; nie jako daje 
świat, ja wam daję; niechże się nie trwoży serce wasze, ani się lęka.

Jana 16:6 Ale żem wam to powiedział, smutek napełnił serce wasze.
Jana 16:22 I  wy teraz smutek macie;  ale  zasię ujrzę was,  a  będzie się 

radowało serce wasze, a radości waszej nikt nie odejmie od was.
DziejeApostolskie 2:46 A na każdy dzień trwając zgodnie w kościele i chleb 

łamiąc  po  domach,  przyjmowali  pokarm  z  radością  i  w  prostocie 
serdecznej.

Rzymian 9:2 Że mam wielki smutek i nieustawający ból w sercu mojem.
2 Koryntian 2:4 Albowiem z wielkiego ucisku i utrapienia serca, i z wielą 

łez pisałem wam, nie żebyście mieli być zasmuceni, ale żebyście miłość 
poznali, którą nader obficie mam przeciwko wam.

Efezjan 5:19 Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, 
śpiewając i grając w sercu swojem Panu,
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