
M  îngîia   Scriptura - Comfort Scriptures  

2 Corinteni 1:2-4 Har şi  pace vouă dela Dumnezeu, Tatăl  nostru,  şi  dela 
Domnul Isus Hristos!  3 Binecuvîntat  să fie Dumnezeu, Tatăl  Domnului 
nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mîngîieri, 
4 care ne mîngîie în toate necazurile noastre, pentruca, prin mîngîierea 
cu care noi înşine sîntem mîngîiaţi de Dumnezeu, să putem mîngîia pe 
ceice se află în vreun necaz!

Proverbe 15:13 O inimă veselă înseninează faţa; dar cînd inima este tristă, 
duhul este mîhnit. -

1 Imparati 8:66 'n ziua a opta, a dat drumul poporului. Şi ei au binecuvîntat 
pe  împărat,  şi  s'au  dus  în  corturile  lor,  veseli  şi  cu  inima mulţămită 
pentru tot binele pe care-l făcuse Domnul robului Său David, şi poporului 
Său Israel.

1 i Cronici 16:10 Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfînt! Să se bucure inima celor 
ce caută pe Domnul!

Proverbe 12:25 Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl 
înveseleşte. -

Proverbe  13:12  O  nădejde  amînată  îmbolnăveşte  inima,  dar  o  dorinţă 
împlinită este un pom de viaţă. -

Isaia 30:26 Şi lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi 
de şapte ori  mai mare (ca lumina a şapte zile),  cînd va lega Domnul 
vînătăile poporului Său, şi va tămădui rana loviturilor lui.``

Osea 13:8 Mă năpustesc asupra lor, ca o ursoaică lipsită de puii ei, le sfîşii  
învelişul inimii; îi înghit pe dată ca un leu, şi fiarele cîmpului îi vor face 
bucăţi.

1  Samuel  1:8  Elcana,  bărbatul  ei,  îi  zicea:  ,,Ano,  pentruce  plîngi,  şi  nu 
mănînci? Pentruce ţi-este întristată inima? Oare nu preţuiesc eu pentru 
tine mai mult decît zece fii?``

1 Samuel 1:10 Şi Ana se ruga Domnului cu sufletul amărît şi plîngea!
Psalmi  25:16,17  Priveşte-mă  şi  ai  milă  de  mine,  căci  sînt  părăsit  şi 

nenorocit. 17 Neliniştea inimii mele creşte: scoate-mă din necazul meu!
Psalmi 34:18 Domnul este aproape de cei cu inima înfrîntă, şi mîntuieşte pe 

cei cu duhul zdrobit.
Psalmi 38:8 Sînt fără putere, zdrobit cu desăvîrşire; turburarea inimii mele 

mă face să gem.
Psalmi 55:4 'mi tremură inima în mine, şi mă cuprinde spaima morţii,
Psalmi 61:2,3 Dela capătul pămîntului strig către Tine cu inima mîhnită, şi 



zic:  ,,Du-mă  pe  stînca  pe  care  n'o  pot  ajunge,  căci  este  prea  înaltă 
pentru  mine!  3  Căci  Tu  eşti  un  adăpost  pentru  mine,  un  turn  tare 
împotriva vrăjmaşului.

Psalmi 62:8 Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile 
înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru. -

Psalmi 73:26 Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu 
va fi pururea stînca inimii mele şi partea mea de moştenire.

Psalmi 77:2,3 'n ziua necazului meu, caut pe Domnul; noaptea, mînile îmi 
stau întinse fără curmare; sufletul  meu nu vrea nicio mîngîiere. 3 Mi-
aduc aminte de Dumnezeu, şi gem; mă gîndesc adînc în mine, şi mi se 
mîhneşte duhul. -

Psalmi 86:11 'nvaţă-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. 
Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.

Psalmi 109:22 Sînt nenorocit şi lipsit, şi îmi e rănită inima înlăuntrul meu.
Psalmi  112:7,8  El  nu  se  teme  de  veşti  rele,  ci  inima  lui  este  tare, 

încrezătoare în Domnul. 8 Inima îi este mîngîiată, n'are nicio teamă, pînă 
ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de protivnicii lui.

Psalmi  143:4 'mi  este mîhnit  duhul  în  mine,  îmi  este turburată  inima în 
lăuntrul meu.

Psalmi 147:3 tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită, şi le leagă rănile.
Proverbe  14:30  O  inimă  liniştită  este  viaţa  trupului,  dar  prizma  este 

putrezirea oaselor. -
Proverbe 15:13 O inimă veselă înseninează faţa; dar cînd inima este tristă, 

duhul este mîhnit. -
Ecclesiast 1:13 Mi-am pus inima să cercetez şi să adîncesc cu înţelepciune 

tot ce se întîmplă supt ceruri: iată o îndeletnicire plină de trudă, la care 
supune Dumnezeu pe fiii oamenilor.

Ecclesiast 2:10 Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat; nu mi-am oprit inima 
dela nicio veselie,  ci  am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, şi 
aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea.

Ecclesiast 2:22,23 Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca 
lui şi din toată străduinţa inimii lui, cu care se trudeşte supt soare? 23 
Toate zilele lui sînt pline de durere, şi truda lui nu este de cît necaz: nici 
măcar noaptea n'are odihnă inima lui. Şi aceasta este o deşertăciune.

Ecclesiast 11:10 Goneşte orice necaz din inima ta, şi depărtează răul din 
trupul tău; căci tinereţa şi zorile vieţii sînt trecătoare.

Isaia  30:29  Voi  însă  veţi  cînta  ca  în  noaptea  cînd  se  prăznuieşte 
sărbătoarea, veţi fi cu inima veselă, ca cel ce merge în sunetul flautului, 
ca să se ducă la muntele Domnului, spre Stînca lui Israel.

Isaia 57:15 Căci aşa vorbeşte Cel Prea 'nalt, a cărui locuinţă este vecinică 



şi al cărui Nume este sfînt. ,Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; 
dar sînt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să 
îmbărbătez inimile zdrobite.

Isaia 65:14 Iată că robii Mei vor cînta, de veselă ce le va fi inima, dar voi 
veţi striga, de durerea pe care o veţi avea în suflet, şi vă veţi boci, de 
mîhnit ce vă va fi duhul.

Isaia 66:13,14 Cum mîngîie pe cineva mamă-sa, aşa vă voi mîngîia Eu; da, 
veţi fi mîngîiaţi în Ierusalim! 14 Şi cînd veţi vedea aceste lucruri, inima vi 
se va bucura, şi oasele voastre vor prinde putere ca iarba.`` -Domnul 'şi 
va arăta astfel puterea faţă de robii Săi, dar va face pe vrăjmaşii Lui să-I 
simtă mînia.

Ieremia 15:16 Cînd am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale 
au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sînt numit, 
Doamne, Dumnezeul oştirilor!

Ieremia 24:7 Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sînt Domnul. Ei vor fi 
poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu 
toată inima lor.

Ioan 14:1 Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi 
credinţă în Mine.

Ioan 14:27 Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v'o dau cum o dă lumea. Să 
nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimînte.

Ioan 16:6 Dar,  pentrucă v'am spus aceste lucruri,  întristarea v'a  umplut 
inima.

Ioan 16:22 Tot aşa şi  voi:  acum sînteţi  plini  de întristare; dar Eu vă voi 
vedea  iarăş,  inima vi  se  va  bucura,  şi  nimeni  nu  vă  va  răpi  bucuria 
voastră.

Faptele Apostolilor 2:46 Toţi împreună erau nelipsiţi dela Templu în fiecare 
zi, frîngeau pînea acasă, şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă.

Romani 9:2 că simt o mare întristare, şi am o durere necurmată în inimă.
2 Corinteni 2:4 V'am scris cu multă mîhnire, şi strîngere de inimă, cu ochii 

scăldaţi  în  lacrămi,  nu  ca să  vă  întristaţi,  ci  ca  să  vedeţi  dragostea 
nespus de mare, pe care o am faţă de voi.

Efeseni 5:19 Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cîntări de laudă şi cu cîntări 
duhovniceşti, şi cîntaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


