
T  röst   Skrift - Comfort Scriptures  

2 Korinterna 1:2-4 Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och 
Herren Jesus Kristus.  3  Lovad vare  vår  Herres,  Jesu Kristi,  Gud och 
Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4 han som tröstar oss 
i all  vår nöd, så att vi genom den tröst vi  själva undfå av Gud kunna 
trösta dem som äro stadda i allahanda nöd.

Ordspråksboken 15:13 Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust, men vid hjärtesorg 
är modet brutet.

1 Kungaboken 8:66 På åttonde dagen lät han folket gå, och de togo avsked 
av konungen. Sedan gingo de till sina hyddor, fulla av glädje och fröjd 
över allt det goda som HERREN hade gjort mot sin tjänare David och sitt 
folk Israel.

1 Krönikeboken 16:10 Berömmen eder av hans heliga namn; glädje sig av 
hjärtat de som söka HERREN.

Ordspråksboken  12:25  Sorg  i  en  mans  hjärta  trycker  det  ned,  men  ett 
vänligt ord skaffar det glädje.

Ordspråksboken  13:12  Förlängd  väntan  tär  på  hjärtat,  men  en  uppfylld 
önskan är ett livets träd.

Jesaja 30:26 Och månens ljus skall bliva såsom solens ljus, och solens ljus 
skall varda sju gånger klarare, såsom ett sjufaldigt dagsljus, när den tid 
kommer, då HERREN förbinder sitt  folks skador och helar såren efter 
slagen som det har fått.

Hosea 13:8 Jag kommer över dem såsom en björninna från vilken man har 
tagit ungarna, jag river sönder deras hjärtans hölje; jag uppslukar dem 
på stället, lik en lejoninna, lik ett vilddjur som söndersliter dem.

1 Samuelsboken 1:8 Då sade hennes man Elkana till henne:» Hanna, varför 
gråter du? Varför äter du icke? Varför är du så sorgsen? Är jag icke mer 
för dig än tio söner?

1 Samuelsboken 1:10 och i sin djupa bedrövelse begynte bedja till HERREN 
under bitter gråt.

Psaltaren 25:16 Vänd dig till mig och var mig nådig; ty jag är ensam och 
betryckt.

Psaltaren 25:17 Mitt hjärtas ångest är stor; för mig ut ur mitt trångmål.
Psaltaren 34:19 HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och 

frälsar dem som hava en bedrövad ande.
Psaltaren 38:9 Jag är vanmäktig och illa sönderslagen; jag klagar för mitt 

hjärtas jämmers skull.
Psaltaren 55:5 Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, och dödens fasor hava fallit 

över mig.



Psaltaren  61:3,4  Från  jordens  ända  ropar  jag  till  dig,  ty  mitt  hjärta 
försmäktar; för mig upp på en klippa, som är mig alltför hög. 4 Ty du är 
min tillflykt, ett starkt torn mot fienden.

Psaltaren 62:9 Förtrösta på honom alltid, du folk; utgjuten för honom edra 
hjärtan. Gud är vår tillflykt. Sela.

Psaltaren 73:26 Om än min kropp och min själ försmäkta, så är dock Gud 
mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen.

Psaltaren 77:3,4 På min nöds dag söker jag Herren; min hand är utsträckt 
om natten och förtröttas icke; min själ vill icke låta trösta sig. 4 Jag vill 
tänka på Gud och klaga; jag vill  utgjuta mitt  bekymmer,  ty min ande 
försmäktar. Sela.

Psaltaren 86:11 Visa mig, HERRE, din väg; jag vill  vandra i  din sanning. 
Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar ditt namn.

Psaltaren  109:22  Ty  jag  är  betryckt  och  fattig,  och  mitt  hjärta  är 
genomborrat i mitt bröst.

Psaltaren  112:7,8  För  ont  budskap  fruktar  han  icke;  hans  hjärta  är 
frimodigt, det förtröstar på HERREN. 8 Hans hjärta är fast, det fruktar 
icke, till dess han får se med lust på sina ovänner.

Psaltaren 143:4 Och min ande försmäktar i mig, mitt hjärta är stelnat i mitt 
bröst.

Psaltaren 147:3 Han helar dem som hava förkrossade hjärtan, och deras 
sår förbinder han.

Ordspråksboken 14:30 Ett saktmodigt hjärta är kroppens liv,  men bittert 
sinne är röta i benen.

Ordspråksboken 15:13 Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust, men vid hjärtesorg 
är modet brutet.

Predikaren 1:13 Och jag vände mitt hjärta till att begrunda och utrannsaka 
genom vishet allt vad som händer under himmelen; sådant är ett uselt 
besvär, som Gud har givit människors barn till att plåga sig med.

Predikaren 2:10 Intet som mina ögon begärde undanhöll jag dem, och ingen 
glädje nekade jag mitt hjärta. Ty mitt hjärta fann glädje i all min möda, 
och detta var min behållna del av all min möda.

Predikaren 2:22,23 Ja, vad gagn har människan av all möda och hjärteoro 
som hon gör sig under solen? 23 Alla hennes dagar äro ju fulla av plåga, 
och det  besvär  hon har  är  fullt  av  grämelse;  icke ens om natten får 
hennes hjärta någon ro. Också detta är fåfänglighet.

Predikaren 11:10 Ja, låt grämelse vika ur ditt hjärta, och håll plåga borta 
från din kropp. Ty ungdom och blomstring är fåfänglighet.

Jesaja 30:29 Då skolen I sjunga såsom i en natt då man firar helig högtid, 
och edra  hjärtan  skola  glädja  sig,  såsom när  man under  flöjters  ljud 
tågar upp på HERRENS berg, upp till Israels klippa.

Jesaja 57:15 Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig 



tid och heter »den Helige»: Jag bor i helighet uppe i höjden, men ock hos 
den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de 
ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.

Jesaja 65:14 Ja, mina tjänare skola jubla i sitt hjärtas fröjd, men I skolen 
ropa i edert hjärtas plåga och jämra eder i förtvivlan.

Jesaja 66:13,14 Såsom en moder tröstar sin son, så skall jag trösta eder; 
ja, i Jerusalem skolen I få tröst. 14 Och edra hjärtan skola glädja sig, när 
I  fån  se  detta,  och benen i  edra  kroppar  skola  hava  livskraft  såsom 
spirande gräs; och man skall förnimma, att HERRENS hand är med hans 
tjänare och att ogunst kommer över hans fiender.

Jeremia 15:16 När jag fick dina ord, blevo de min spis, ja, dina ord blevo för 
mig mitt hjärtas fröjd och glädje; ty jag är uppkallad efter ditt namn, 
HERRE, härskarornas Gud.

Jeremia  24:7  Och  jag  skall  giva  dem  hjärtan  till  att  känna  att  jag  är 
HERREN; och de skola vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Ty de 
skola omvända sig till mig av allt sitt hjärta.

Johannes 14:1 »Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på 
mig.

Johannes 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; 
icke  giver  jag  eder  den  såsom världen  giver.  Edra  hjärtan  vare  icke 
oroliga eller försagda.

Johannes 16:6 Men edra hjärtan äro uppfyllda av bedrövelse, därför att jag 
har sagt eder detta.

Johannes 16:22 Så haven ock I nu bedrövelse; men jag skall se eder åter, 
och då skola edra hjärtan glädja sig, och ingen skall taga eder glädje 
ifrån eder.

Apgostlagärn 2:46 Och ständigt, var dag, voro de endräktigt tillsammans i 
helgedomen; och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd och i 
hjärtats enfald, och lovade Gud.

Romarbrevet 9:2 när jag säger att jag har stor bedrövelse och oavlåtligt 
kval i mitt hjärta.

2 Korinterna 2:4 Och det  var  i  stor  nöd och hjärteångest,  under många 
tårar, som jag skrev till eder, icke för att I skullen bliva bedrövade, utan 
för att I skullen förstå den synnerliga kärlek som jag har till eder.

Efesierbrevet  5:19  och  talen  till  varandra  i  psalmer  och  lovsånger  och 
andliga visor, och sjungen och spelen till Herrens ära i edra hjärtan,
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