
Slovenski - Tolažba Pisma - Comfort Scriptures

II Korinčanom 1:2-4 Milost vam in mir od Boga Očeta našega in Gospoda 
Jezusa Kristusa. 3 Hvaljen bodi Bog in Oče Gospoda našega Jezusa 
Kristusa, Oče usmiljenosti in Bog vsake tolažbe, 4 ki nas tolaži v vsaki 
stiski, da moremo i mi tolažiti tiste, ki so v kakršnikoli stiski s to tolažbo, 
s katero nas same tolaži Bog.

Pregovori 15:13 Veselo srce razvedruje obličje, bolečina srca pa tare duha.
I Knjiga Kraljev 8:66 Osmi dan je razpustil ljudstvo; in oni so, blagoslovivši 

kralja, odšli v šotore svoje veseli in dobre volje zaradi vseh dobrot, ki jih 
je storil Gospod svojemu hlapcu Davidu in svojemu ljudstvu Izraelu.

I Knjiga Letopisov 16:10 Hvalite se v svetem imenu njegovem; veseli se naj 
srce njih, ki iščejo Gospoda!

Pregovori 12:25 Skrb v srcu tare moža, a dobra beseda ga razveseli.
Pregovori 13:12 Predolgo upanje dela srce bolno, življenja drevo pa je želja, 

ki se izpolni.
Isaiah 30:26 In lune svetloba bode kakor sonca svetloba, sončna svetloba 

pa bode sedemkrat močnejša, kakor sedmih dni svetloba, tisti dan, ko 
Gospod obveže poškodbo ljudstva svojega in ozdravi vsekane mu rane.

Ozea 13:8 planem nadnje kakor medvedka, ki so ji vzeli mladiče, in 
raztrgam zaklep njih srca, in tedaj jih požrem kakor lev; poljske zveri jih 
raztrgajo.

I Samuelova 1:8,10 In Elkana, njen mož, ji reče: Ana, zakaj plačeš? in zakaj 
ne ješ? in zakaj ti je srce žalostno? Nisem li jaz boljši tebi nego deset 
sinov? 10 In njej je bilo bridko v duši, in molila je h Gospodu in silno 
jokala.

Psalmi 25:16,17 Oči moje gledajo neprestano v Gospoda, zakaj on potegne 
iz mreže noge moje. 16 Ozri se v me in milost mi stôri, ker osamel sem in 
ubožen. 

Psalmi 34:18 Blizu je Gospod tistim, ki so potrtega srca, in ponižne v duhu 
rešuje.

Psalmi 38:8 Oslabljen sem in potrt presilno, tulim od stokanja svojega srca.
Psalmi 55:4 Srce se mi krči v životu, in smrtni strahovi so me obšli.
Psalmi 61:2,3 Od kraja zemlje kličem k tebi, ko oslabeva srce moje; pelji me 

na skalo, višjo od mene. 3 Kajti bil si mi pribežališče, stolp krepak v bran 
pred sovražnikom. 



Psalmi 62:8 Zaupajte vanj vsak čas, o ljudstvo; pred njim izlijte srce svoje: 
Bog nam je pribežališče.  (Sela.)

Psalmi 73:26 Najsi peša meso moje in srce moje – skala srca mojega in 
delež moj je Bog vekomaj.

Psalmi 77:2,3 Ob dnevi stiske svoje sem iskal Gospoda,
roka moja je bila po noči proti nebu iztegnjena neprenehoma, duša moja se 

je branila pripustiti tolažbo. 3 Spominjam se Boga in stokam, premišljam, 
in duh moj omaguje. (Sela.)

Psalmi 86:11 Uči me, Gospod, pot svojo, in hodil bom v resnici tvoji; zberi 
srce moje, da se bo balo tvojega imena.

Psalmi 109:22 Kajti ubožen sem in potreben,
in srce moje je prebodeno v meni.
Psalmi 112:7,8 Hudega glasu se ne zboji, utrjeno je srce njegovo, upajoč v 

Gospoda. 8 V svojem srcu podprt, se ne boji, dokler ne vidi na zatiralcih 
svojih, kar mu je všeč.

Psalmi 143:4 In duh moj v meni omaguje, srce mi je otrpnilo v notranjščini 
moji.

Psalmi 147:3 On ozdravlja potrte v srcu in obvezuje njih rane;
Pregovori 14:30 Srce mirno je življenje vsemu telesu, nevoščljivost pa je 

gniloba v kosteh.
Propovednik 1:13 In obrnil sem srce svoje v to, da bi z modrostjo preiskoval 

in zasledoval vse, kar se godi pod nebom: težko opravilo, ki ga je naložil 
Bog sinom človeškim, da se z njim ukvarjajo.

Propovednik 2:10 In karkoli so želele moje oči, nisem jim odrekel; srcu 
svojemu nisem zabranil nobenega veselja, kajti srce moje se je veselilo 
ob vsem trudu mojem, in to je bil moj delež od vsega truda mojega.

Propovednik 2:22,23 Ker kaj ima človek pri vsem trudu svojem in pri srca 
svojega teženju, s katerim se trudi pod soncem? 23 Kajti vse dni svoje 
trpi bolečine in nejevoljo pri opravilu svojem, celo po noči ni počitka 
njegovemu srcu. Tudi to je ničemurnost.

Propovednik 11:10 Zato odpravi nevoljo iz srca svojega in odstrani hudo od 
telesa svojega; kajti mladost in jutro življenja je ničemurnost.

Izaija 30:29 Vi pa boste peli kakor v noči, ko se posvečuje praznik, in srčno 
se veselili kakor tisti, ki gredo s piščaljo, da stopijo na goro Gospodovo, 
k Skali Izraelovi.

Izaija 57:15 Zakaj tako pravi Visoki in Vzvišeni, ki prebiva v večnosti in ki 
mu je ime Sveti: Na višavi in v svetišču prebivam, tudi z njim, ki je 
potrtega in ponižanega duha, da oživim duha ponižanih in oživim srce 



potrtih.
Izaija 65:14 glej, hlapci moji bodo peli od srčnega veselja, vi pa boste 

kričali od srčne bolečine in tulili od dušne bridkosti.
Izaija 66:13,14 Kakor če koga tolaži mati njegova, tako hočem jaz tolažiti 

vas; in v Jeruzalemu boste obliti s tolažbo. 14 In boste videli, in veselilo 
se bo srce vaše, in kosti vaše se razcveto kakor nežna trava. In očitna 
bo roka Gospodova pri hlapcih njegovih in nevolja proti sovražnikom 
njegovim.

Jeremija 15:16 Ko so prišle besede tvoje, sem jih sprejel, in bila mi je 
beseda tvoja v veselje in radost srca mojega, kajti kličem se po imenu 
tvojem, o Gospod, Bog vojnih krdel.

Jeremija 24:7 In dal jim bom srce, da me spoznajo, da sem Gospod, in bodo 
mi ljudstvo in jaz jim bodem Bog, ko se povrnejo k meni iz vsega srca 
svojega.

Janez 14:1 Ne bodi vam srce plašno. Verujte v Boga, tudi v mene verujte.
Janez 14:27 Mir vam zapuščam, mir svoj vam dajem; ne dajem vam jaz, 

kakor daje svet. Ne bodi vam srce plašno in boječe.
Janez 16:6 Temveč ker sem vam to povedal, je vam žalost napolnila srce.
Janez 16:22 Tako tudi vas sedaj objemlje žalost; pa zopet vas bom videl, in 

srce vaše se bo radovalo, in radosti vaše vam ne odvzame nihče.
Dejanja 2:46 In vsak dan so bili stanovitno ene misli v templju, in po hišah 

so lomili kruh in prejemali jed z veseljem in preprostim srcem,
Rimljanom 9:2 da imam veliko žalost in neprestano bolečino v srcu svojem.
II Korinčanom 2:4 Kajti z veliko stisko in s srčno težavo sem vam pisal, z 

mnogimi solzami, ne da se žalostite, marveč da spoznate ljubezen, ki je 
imam obilo do vas.

Efežanom 5:19 govoreč med seboj v psalmih, slavospevih in pesmih 
duhovnih, pojoč in citrajoč s srcem svojim Gospodu,
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