
Komfort Kitab Suci -   Comfort Scriptures  

2  Korintus  1:2-4  mengharap  semoga  Jehovah  Bapa  kita  dan  Tuhan  Yesus 
Kristus memberi berkat dan sejahtera kepada kalian. 3 Terpujilah Jehovah, 
Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ia Bapa yang sangat baik hati, dan Ia 
Jehovah  yang  memberikan  kekuatan  batin  kepada  manusia.  4  Ia 
menguatkan batin kami dalam setiap kesukaran yang kami alami, supaya 
dengan  kekuatan  yang  kami  terima  dari  Jehovah  itu,  kami  pun  dapat 
menguatkan batin semua orang yang dalam kesusahan. 

Amsal 15:13 Hati yang gembira membuat muka berseri-seri; hati yang sedih 
mematahkan semangat.

1  Raja-raja  8:66  Pada  hari  kedelapan  Salomo  menyuruh  orang-orang  itu 
pulang.  Mereka  semuanya  memuji  dia  lalu  kembali  ke  rumah  mereka 
dengan  hati  yang  gembira,  karena  semua  berkat  yang  telah  diberikan 
TUHAN kepada hamba-Nya Daud dan kepada bangsa Israel umat-Nya.

1 Tawarikh 16:10 Dialah TUHAN Yang Mahaesa; bersukacitalah, sebab kita 
milik-Nya; semua yang menyembah Dia hendaklah bergembira.

Amsal 12:25 Rasa khawatir mematahkan semangat, tetapi kata-kata ramah 
membesarkan hati.

Amsal  13:12 Kalau harapan  tidak  dipenuhi,  batin  merana;  kalau  keinginan 
terkabul, hati bahagia.

Yesaya 30:26 Bulan akan bersinar seterang matahari, dan matahari akan tujuh 
kali  lebih  cerah  dari  biasanya,  seperti  terang  tujuh  hari  dikumpulkan 
menjadi satu. Semua itu akan terjadi pada waktu TUHAN membalut dan 
menyembuhkan luka-luka umat-Nya yang sudah dideranya.

Hosea 13:8 Aku akan menyerang kamu seperti beruang yang kehilangan anak-
anaknya.  Aku  akan  menyobek-nyobek  kamu.  Seperti  singa  Aku  akan 
menerkam  kamu  di  tempatmu,  dan  seperti  binatang  buas  Aku  akan 
mencabik-cabik kamu.

1 Samuel 1:8,9 Lalu setiap kali pula Elkana, suaminya, bertanya, "Mengapa 
kau menangis Hana? Mengapa kau tak mau makan dan terus sedih saja? 
Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sepuluh anak laki-laki?" 9 
Pada suatu hari  sesudah mereka makan di Rumah TUHAN di Silo,  Hana 
bangkit  dari  meja  makan.  Saat  itu  Imam  Eli  yang  juga  ada  di  Rumah 
TUHAN, sedang duduk di kursinya dekat pintu. Dengan sangat sedih Hana 
berdoa kepada TUHAN sambil menangis tersedu-sedu. 

Mazmur 25:16,17 Pandanglah aku, dan kasihani aku, sebab aku kesepian dan 
sengsara. 17 Kesusahan hatiku semakin bertambah bebaskanlah aku dari 
kesesakanku.

Mazmur 34:19 TUHAN dekat pada orang yang berkecil hati; Ia menyelamatkan 
orang yang patah semangat.

Mazmur 38:9 Aku remuk-redam dan kehabisan tenaga, aku merintih karena 



hatiku resah.
Mazmur 55:5 Hatiku sangat gelisah, kengerian maut menghantui diriku.
Mazmur 61:3,4 Jauh dari  rumah aku berseru kepada-Mu, karena aku putus 

asa.  Engkau  akan  menghantar  aku  ke  tempat  pengungsian  yang  aman, 
tempat  yang  terlalu  tinggi  bagiku;  4  sebab  Engkaulah  pelindungku, 
pertahanan yang kuat terhadap musuhku.

Mazmur  62:9  Hai  bangsaku,  berharaplah  kepada  Jehovah  setiap  waktu; 
curahkanlah isi hatimu kepada-Nya, sebab Dialah tempat kita berlindung.

Mazmur 73:26 Sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, Engkaulah kekuatanku, 
ya Jehovah; Engkaulah segala yang kumiliki untuk selama-lamanya.

Mazmur 77:3,4 Di  waktu kesesakan aku berdoa kepada TUHAN; sepanjang 
malam kuangkat tanganku kepada-Nya tanpa jemu, tetapi hatiku tak mau 
dihibur. 4 Bila aku ingat Jehovah, aku mengaduh, bila aku merenung, hatiku 
semakin lesu.

Mazmur  86:11  Ajarkanlah kehendak-Mu kepadaku,  ya TUHAN, supaya aku 
mengikutinya dengan setia; jadikanlah aku takwa dengan sebulat hati.

Mazmur 109:22 Sebab aku miskin dan sengsara, dan hatiku terluka sampai 
dalam.

Mazmur 112:7,8 Ia tidak takut menerima kabar buruk, hatinya teguh karena 
percaya  kepada  TUHAN.  8  Ia  tidak  cemas  atau  takut,  karena  yakin 
musuhnya akan dikalahkan.

Mazmur 143:4 Aku sudah patah semangat, hatiku sangat kebingungan.
Mazmur 147:3 Ia menyembuhkan orang yang patah hati, dan membalut luka-

luka mereka.
Amsal 14:30 Hati yang tenang menyehatkan badan; iri hati bagaikan penyakit 

yang mematikan.
Pengkhutbah 1:13 Aku bertekad untuk menyelidiki dan mempelajari dengan 

bijaksana segala yang terjadi di dunia ini. Nasib yang disediakan Jehovah 
bagi kita sungguh menyedihkan.

Pengkhutbah 2:10 Segala keinginanku, kupuaskan. Tak pernah aku menahan 
diri untuk menikmati kesenangan apa pun. Aku bangga atas segala hasil 
jerih payahku, dan itulah upahku.

Pengkhutbah  2:22,23  Seumur  hidup  manusia  bekerja  berat  dan  bersusah-
susah; lalu mana hasil jerih payahnya yang dapat dibanggakannya? 23 Apa 
saja yang dia lakukan selama hidupnya,  membawa derita dan sakit  hati 
baginya. Di waktu malam pun hatinya resah. Jadi, semua itu sia-sia belaka.

Pengkhutbah  11:10  Usirlah  khawatir  dan  susah  dari  hatimu,  sebab  masa 
mudamu cepat berlalu.

Yesaya 30:29 Tetapi  kamu,  umat Jehovah,  akan bergembira  dan menyanyi 
seperti  pada  malam  perayaan  agama.  Kamu  akan  bersukacita  seperti 
orang-orang yang berjalan dengan iringan seruling menuju Rumah TUHAN, 
pembela Israel.

Yesaya 57:15 Sebab beginilah kata Jehovah Yang Mahatinggi dan kudus, yang 



berkuasa untuk selama-lamanya, "Aku tinggal di tempat yang tinggi dan 
suci, tapi juga di antara orang-orang yang rendah hati dan yang menyesali 
dosa-dosanya, untuk memulihkan semangat dan harapan mereka.

Yesaya  65:14  Sesungguhnya,  mereka  akan  bersorak  gembira,  sedangkan 
kamu menangis dengan pedih.

Yesaya 66:13,14 Aku akan menghibur kamu di Yerusalem, seperti seorang ibu 
menghibur anaknya. 14 Melihat itu,  kamu akan bergembira, dan menjadi 
kuat  dan  sehat  seperti  rumput  muda.  Maka  hamba-hamba-Ku  akan 
mengalami  kekuasaan-Ku  dan  musuh-musuh-Ku  akan  merasakan 
kemarahan-Ku." 

Yeremia  15:16  Engkau  berbicara  kepadaku,  dan aku mendengarkan setiap 
perkataan-Mu. Aku milik-Mu, ya TUHAN Jehovah Yang Mahakuasa, karena 
itu perkataan-perkataan-Mu menyenangkan dan membahagiakan aku.

Yeremia 24:7 Aku akan memberikan kepada mereka hasrat untuk mengerti 
bahwa  Akulah  TUHAN.  Maka  mereka  akan  menjadi  umat-Ku,  dan  Aku 
menjadi Jehovah mereka, karena mereka akan kembali kepada-Ku dengan 
sepenuh hati.

Yohanes  14:1   "Jangan  hatimu  gelisah,"  kata  Yesus  kepada  mereka. 
"Percayalah kepada Jehovah, dan percayalah kepada-Ku juga.

Yohanes  14:27 Sejahtera  Kutinggalkan kepada kalian.  Sejahtera-Ku sendiri 
yang  Kuberikan  kepadamu.  Yang  Kuberikan  itu  bukan  seperti  yang 
diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan takut.

Yohanes 16:6 Sekarang malah hatimu menjadi sedih, karena Aku mengatakan 
hal itu kepadamu.

Yohanes  16:22  Begitu  juga  dengan  kalian:  Sekarang  kalian  bersusah  hati, 
tetapi  Aku  akan  bertemu  lagi  dengan  kalian,  maka  hatimu  akan 
bergembira; dan tidak seorang pun dapat mengambil kegembiraan itu dari 
hatimu.

Kisah Rasul-rasul 2:46 Setiap hari mereka terus berkumpul di Rumah Tuhan; 
serta makan bersama-sama,  dengan gembira dan rendah hati  di  rumah-
rumah mereka.

Roma 9:2 Saya sangat sedih dan hati saya menderita
2 Korintus 2:4 Saya menulis kepadamu dengan hati yang sedih dan berat dan 

dengan banyak mencucurkan air mata. Maksud saya bukan supaya kalian 
menjadi  sedih,  tetapi  supaya  kalian  menyadari  bahwa  saya  sangat 
mengasihi kalian.

Efesus 5:19 Pakailah kata-kata  dari  mazmur,  nyanyian puji-pujian dan lagu 
rohani,  dalam percakapan-percakapanmu.  Hendaklah  kalian  dengan  hati 
yang gembira menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan.
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