
Komfort Písma   - Comfort Scriptures  

2 Korintským 1:2-4 milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána 
Ježiša Krista. 3 Požehnaný Bôh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec 
milosrdenstiev  a  Bôh  každého  potešenia,  4  ktorý  nás  teší  v  každom 
našom súžení, aby sme aj my mohli tešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek 
súžení, potešením, ktorým sme sami tešení od Boha.

Príslovia  15:13  Radostné  srdce  obveseľuje  tvár;  ale  bolesťou  srdca  je 
zronený duch.

1 Kráľov 8:66 Potom ôsmeho dňa prepustil  ľud.  A oni  požehnajúc kráľa 
odišli  do  svojich  stánov  radujúci  sa  a  veselého  srdca  pre  všetko  to 
dobré, ktoré učinil Hospodin Dávidovi, svojmu služobníkovi, a Izraelovi, 
svojmu ľudu.

1 Kronická 16:10 Chváľte sa menom jeho svätosti! Nech sa raduje srdce 
tých, ktorí hľadajú Hospodina!

Príslovia 12:25 Starosť v srdci človeka tlačí ho dolu; ale dobré slovo ho 
obveselí.

Príslovia  13:12  Očakávanie,  ktoré  sa  odťahuje,  robí  srdce  chorým;  ale 
splnená žiadosť je stromom života.

Izaiáš 30:26 Vtedy bude svetlo mesiaca jako svetlo slnka, a svetlo slnka 
bude sedemnásobné, jako svetlo siedmich dňov, v deň, v ktorý obviaže 
Hospodin zlámanie svojho ľudu a zahojí ranu jeho zbitia.

Hozeáš 13:8 stretnem sa s nimi jako osirelý medveď a roztrhám to, v čom 
je zavrené ich srdce; a požeriem ich tam ako ľvica, rozkmáše ich poľná 
zver.

1 Samuelova 1:8,10 A Elkána jej muž, jej povedal: Anna, prečo plačeš? A 
prečo neješ? A prečo je smutné tvoje srdce? Či nie som ti ja lepší ako 
desať synov? 

1 Samuelova 1:10 A ona bola rozžialenej duše a modlila sa Hospodinovi a 
plakala veľmi.

Žalmy 25:16,17 Pé.  Pohliadni  na mňa a  zmiluj  sa  nado mnou,  lebo som 
osamelý  a  strápený.  17  Tsadé.  Rozmnožily  sa  súženia  môjho  srdca; 
vyveď ma z mojich úzkostí.

Žalmy 34:18 Tsadé. Keď volajú, Hospodin počuje a vytrhne ich zo všetkých 
ich úzkostí.

Žalmy 38:8 Lebo moje bedrá sú plné bridu, a nieto celého miesta zdravého 
na mojom tele.



Žalmy 55:4 pre krik nepriateľa, pre útlak bezbožníka, pretože ma zahrnujú 
neprávosťou a vo vzteku útočia na mňa.

Žalmy 61:2,3 Počuj, ó, Bože, môj krik! Pozoruj na moju modlitbu! 3 Od konca 
zeme volám na teba, keď nyje moje srdce; zaveď ma na skalu, ktorá je 
vyššia odo mňa!

Žalmy 62:8 Na Bohu je založená moja spása, a od neho je moja sláva; skala 
mojej sily, moje útočište je v Bohu.

Žalmy 73:26 Moje telo i moje srdce hynie, ale skalou môjho srdca a mojím 
dielom je Bôh na veky.

Žalmy 77:2,3 Môj hlas sa nesie k Bohu, a kričím; volám hlasom k Bohu a 
prosím, žeby ma počul. 3 V deň svojho súženia hľadám Pána; vnoci sa 
vystiera  moja  ruka  po  ňom  bez  ustania;  moja  duša  sa  nechce  dať 
potešiť.

Žalmy 86:11 Vyuč ma,  Hospodine,  svojej  ceste,  aby som chodil  v  tvojej 
pravde, sústreď moje srdce na bázeň svojho mena.

Žalmy 109:22 Lebo som biedny a chudobný, a moje srdce je zranené vo 
mne.

Žalmy  112:7,8   Nebojí  sa  zlej  zvesti;  jeho  srdce  stojí  pevne;  dôveruje 
Hospodinovi. 8 Jeho srdce je upevnené; nebude sa báť, až sa i podíva na 
svojich protivníkov.

Žalmy 143:4 môj duch nyje vo mne, a moje srdce hynie v mojom vnútri.
Žalmy  147:3  ten,  ktorý  uzdravuje  skrúšených  srdcom  a  obväzuje  ich 

boľaviny,
Príslovia 14:30 Životom každého tela je zdravé srdce; ale hnisom v kostiach 

je závisť.
Kazateľ 1:13 a priložil som svoje srdce k tomu, aby som hľadal a zkúmal v 

múdrosti všetko, čo sa deje pod nebom. Je to trudné zamestnanie, ktoré 
dal Bôh synom človeka, aby sa ním trápili.

Kazateľ 2:10  A  všetko,  čo  si  len  zažiadaly  moje  oči,  ničoho  som  im 
neodoprel; nezdržal som svojho srdca od nijakej radosti, lebo moje srdce 
sa radovalo zo všetkej mojej práce, a to bol môj podiel zo všetkej mojej 
práce.

Kazateľ 2:22,23 Lebo veď čo má človek zo všetkej svojej trudnej práce a z 
trápenia svojho srdca, čím sa trudí pod slnkom?! 23 Lebo všetky jeho dni 
sú plné bolesti a jeho zamestnanie iba hnev, ani len vnoci neodpočíva 
jeho srdce. A to je márnosť.

Kazateľ 11:10 Preto odstráň hnev od svojho srdca a odvráť zlé od svojho 
tela, lebo detstvo a ranná mladosť je márnosť. 

Izaiáš  30:29 Pieseň budete mať ako pieseň noci,  v  ktorej  sa  zasväcuje 
slávnosť, a radosť srdca jako radosť toho, kto ide s píšťalou, idúc na 



vrch Hospodinov, ku Skale Izraelovej.
Izaiáš 57:15 Lebo takto hovorí  vysoký a vznešený, ktorý obýva večnosť, 

ktorého meno je Svätý: Bývam na výsosti a na svätom mieste a s tým, 
kto  je  zdrteného  a  poníženého  ducha,  oživujúc  ducha  ponížených  a 
oživujúc i srdce zdrtených.

Izaiáš 65:14 hľa, moji služobníci budú plesať pre radosť srdca, a vy budete 
kričať pre bolesť srdca a budete kvíliť pre skrúšenie ducha.

Izaiáš 66:13,14 Ako keď niekoho teší jeho matka, tak vás ja budem tešiť, a 
budete potešovaní v Jeruzaleme. 66.14 A budete to vidieť, a vaše srdce 
sa bude radovať, a vaše kosti budú kvitnúť ako svieža bylina. A tak sa 
bude  znať  ruka  Hospodinova  pri  jeho  služobníkoch,  a  bude  sa  zúrivo 
hnevať na svojich nepriateľov.

Jeremiáš 15:16 Kde a kedykoľvek sa našly tvoje slová, zjedol som ich, a 
tvoje  slová mi  boly  obveselením,  a  radosťou môjho srdca,  pretože je 
tvoje meno vzývané nado mnou, Hospodine, Bože Zástupov!

Jeremiáš 24:7 a dám im srdce, aby ma znali, že ja som Hospodin, a budú mi 
ľudom, a ja im budem Bohom, keď sa navrátia  ku mne celým svojím 
srdcom.

Ján 14:1 Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.
Ján 14:27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva 

svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje!
Ján 16:6 Ale preto, že som vám hovoril tieto veci, zármutok naplnil vaše 

srdce.
Ján 16:22 A tak aj vy teraz pravda máte zármutok, ale vás zase uvidím, a 

vaše srdce sa bude radovať, a vašej radosti nevezme nikto od vás.
Skutky 2:46 A každodenne zotrvávajúc jednomyseľne v chráme a lámuc 

chlieb po domoch brali pokrm v plesaní a v prostote srdca,
Rimanom 9:2  že  mám veliký  zármutok  a  neprestajnú  bolesť  vo  svojom 

srdci.
2 Korintským 2:4 Lebo z mnohého súženia a zovretia srdca som vám písal s 

mnohými  slzami,  nie  aby  ste  sa  zarmútili,  ale  aby  ste  poznali  lásku, 
ktorej mám hojnejšie naproti vám.

Efezským 5:19  hovoriac  si  navzájom žalmami  a  hymnami  a  duchovnými 
piesňami spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi,
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