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2 Коринтян 1:2-4  благодать вам і мир від Бога Отця нашого й Господа 
Ісуса Христа! 3  Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса 
Христа, Отець милосердя й Бог потіхи всілякої, 4  що в усякій 
скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати й ми тих, що в усякій 
скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих.

Приповісти 15:13  Радісне серце лице веселить, а при смутку 
сердечному дух приголомшений.

1 Царів 8:66  Восьмого дня він відпустив народ, а вони поблагословили 
царя та й пішли до наметів своїх, радісні та веселосерді через усе те 
добро, що Господь учинив Своєму рабові Давидові та Своєму 
народові Ізраїлеві.

1 Хроніки 16:10  Хваліться святим Його Йменням, хай тішиться серце 
шукаючих Господа!

Приповісти 12:25  Туга на серці людини чавить її, добре ж слово її 
веселить.

Приповісти 13:12  Задовга надія недуга для серця, а бажання, що 
сповнюється, це дерево життя.

Ісая 30:26  І світло місяця стане, немов світло сонця, світло ж сонця 
усемеро буде ясніше, як сімох днів, у той день, як Господь перев'яже 
зламання народу Свого та загоїть поранення вдару Свого!

Осія 13:8  Нападу Я на них, немов та ведмедиця, що дітей загубила, і те 
розірву, у що серце їхнє замкнене, і їх, як левчук, пожеру там, 
шматуватиме їх польова звірина.

1 Самуїлова 1:8  І сказав їй чоловік її Елкана: Анно, чого ти плачеш і 
чому не їси? І чого сумне твоє серце? Чи ж я не ліпший тобі за 
десятьох синів?

1 Самуїлова 1:10  А вона була скорбна духом, і молилася до Господа та 
плакала гірко.

Псалми 25:16,17  Обернися до мене й помилуй мене, я ж бо самітний та 
бідний! 17  Муки серця мого поширились, визволь мене з моїх 
утисків!

Псалми 34:19 Господь зламаносердим близький, і впокорених духом 
спасає.

Псалми 38:9 Обезсилений я й перемучений тяжко, ридаю від стогону 
серця свого...

Псалми 55:5 Тремтить моє серце в мені, і страхи смертельні напали на 



мене,
Псалми 61:3,4 я кличу до Тебе від краю землі, коли серце моє омліває! 

На скелю, що вища від мене, мене попровадь, 4 бо для мене Ти став 
пристановищем, баштою сильною супроти ворога!

Псалми 62:9 Мій народе, кожного часу надійтесь на Нього, серце своє 
перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище! Села.

Псалми 73:26  Гине тіло моє й моє серце, та Бог скеля серця мого й моя 
доля навіки,

Псалми 77:3,4 В день недолі моєї шукаю я Господа, до Нього рука моя 
витягнена вночі й не зомліє, не хоче душа моя бути потішена: 4 
згадаю про Бога й зідхаю, розважаю й мій дух омліває! Села.

Псалми 86:11  Дорогу Свою покажи мені, Господи, і я буду ходити у 
правді Твоїй, приєднай моє серце боятися Ймення Твого!

Псалми 109:22  бо я вбогий та бідний, і зранене серце моє в моїм 
нутрі!...

Псалми 112:7,8  Не боїться він звістки лихої, його серце міцне, надію 
складає на Господа! 8  Уміцнене серце його не боїться, бо він бачить 
нещастя поміж ворогами своїми!

Псалми 143:4  Омліває мій дух у мені, кам'яніє в нутрі моїм серце моє...
Псалми 147:3  Він зламаносердих лікує, і їхні рани болючі обв'язує,
Приповісти 14:30  Лагідне серце життя то для тіла, а заздрість гнилизна 

костей.
Приповісти 15:13  Радісне серце лице веселить, а при смутку 

сердечному дух приголомшений.
Екклизіяст 1:13  І поклав я на серце своє, щоб шукати й досліджувати 

мудрістю все, що робилось під небом. Це праця тяжка, яку дав Бог 
для людських синів, щоб мозолитись нею.

Екклизіяст 2:10  І всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовлював: я 
не стримував серця свого від жодної втіхи, бо тішилось серце моє від 
усякого труду мого, і це була частка моя від усякого труду свого!

Екклизіяст 2:22,23  Та й що має людина зо всього свойого труда та із 
клопоту серця свого, що під сонцем працює вона? 23  Бо всі дні її 
муки, а смуток робота її, і навіть вночі її серце спокою не знає, теж 
марнота й оце!...

Екклизіяст 11:10  Тому жени смуток від серця свого, і віддаляй зле від 
тіла твого, бо й дитинство, і рання життєва зоря то марнота!

Ісая 30:29  Буде пісня для вас, як за ночі освячення свята, і радість 
сердечна, мов у того, хто ходить з сопілкою, щоб вийти на гору 
Господню до Скелі Ізраїля.

Ісая 57:15  Бо так промовляє Високий і Піднесений, повіки Живущий, і 



Святий Його Ймення: Пробуваю Я на Височині та в святині, і з 
зламаним та з упокореним, щоб оживляти духа скромних, і щоб 
оживляти серця згноблених!

Ісая 65:14  Ось раби Мої будуть співати від радости серця свого, ви ж 
кричатимете від сердечного болю, і від скрушення духа заводити 
будете...

Ісая 66:13,14  Як когось його ненька втішає, так вас Я потішу, і ви 
втішені будете Єрусалимом. 14  І побачите це, й серце ваше 
радітиме, й як трава молода, розцвітуть ваші кості! І в рабах Його 
пізнана буде Господня рука, і буде Він гніватися на Своїх ворогів.

Єремія 15:16  Як тільки слова Твої знаходилися, то я їх поїдав, і було 
слово Твоє мені радістю і втіхою серця мого, бо кликалось Ймення 
Твоє надо мною, о Господи, Боже Саваоте!

Єремія 24:7  І дам Я їм серце пізнати Мене, що Я Господь. І вони Мені 
будуть народом, а Я буду їм Богом, бо вони навернуться до Мене всім 
серцем своїм!

Іван 14:1  Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте в Бога, і в Мене 
віруйте!

Іван 14:27  Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! Я даю вам не так, як 
дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається!

Іван 16:6  Та від того, що це Я сказав вам, серце ваше наповнилось 
смутком.

Іван 16:22  Так сумуєте й ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце 
ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме!

Дії 2:46  І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і, ломлячи 
хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті,

Римлян 9:2  що маю велику скорботу й невпинну муку для серця свого!
2 Коринтян 2:4  Бо з великого горя та з туги сердечної я написав вам з 

рясними слізьми не на те, щоб були ви засмучені, але щоб пізнали 
любов, що в мене її пребагато до вас!

Ефесян 5:19  розмовляючи поміж собою псалмами, і гімнами, і піснями 
духовними, співаючи й граючи в серці своєму для Господа,
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