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2 Korintus 1:2-4 Semoga Jehovah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus 
mengurniai kamu berkat dan kesejahteraan. 3 Marilah kita bersyukur 
kepada Jehovah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Bapa yang berbelas 
kasihan dan Dia Jehovah yang sentiasa menolong kita. 4 Dia menolong 
kami semasa kami mengalami kesusahan, supaya dengan pertolongan 
yang kami terima daripada Jehovah, kami pun dapat menolong semua 
orang yang mengalami kesusahan.

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

1 Raja-Raja 8:66 Pada hari kelapan, Raja Salomo menyuruh semua orang itu 
pulang. Mereka pulang dengan sukacita, sambil memuji raja bagi segala 
berkat yang telah diberikan TUHAN kepada Raja Daud, hamba-Nya, dan 
segenap umat-Nya Israel.

1 Tawarikh 16:10 Dialah TUHAN Yang Esa; bersukacitalah kerana kita milik-
Nya; semua orang yang menyembah TUHAN hendaklah bersukacita!

Amsal 12:25 Kekhuatiran menyebabkan orang berdukacita, tetapi kata-kata 
yang baik menghiburkan hati.

Amsal 13:12 Apabila harapan hancur, hati pun hancur; apabila hasrat 
tercapai, hati gembira.

Yesaya 30:26 Bulan akan bersinar seterang matahari, dan matahari akan 
bersinar tujuh kali lebih terang daripada biasa, seperti cahaya matahari 
selama tujuh hari dipancarkan sekaligus. Semua itu akan berlaku apabila 
TUHAN membalut dan menyembuhkan luka-luka umat-Nya yang telah 
didera-Nya.

Hosea 13:8 Aku akan menyerang kamu seperti beruang yang kehilangan anak. 
Aku akan menyiat-nyiat kamu. Seperti singa Aku akan menerkam kamu di 
situ, dan seperti binatang buas Aku akan mencabik-cabik kamu.

1 Samuel 1:8-10 Setiap kali pula suaminya Elkana akan bertanya kepadanya, 
“Hana, mengapa menangis? Mengapa tidak mahu makan? Mengapa selalu 
bersedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sepuluh orang 
anak lelaki?” 9-10 Pada suatu hari, setelah mereka makan di rumah TUHAN 
di Silo, Hana bangkit dari tempat makan. Pada masa itu Imam Eli yang juga 
berada di rumah TUHAN, sedang duduk di kerusinya dekat pintu. Dengan 
sangat sedih, Hana berdoa kepada TUHAN sambil menangis tersedu-sedu.

Mazmur 25:16,17 Berpalinglah kepadaku, ya TUHAN, dan kasihanilah aku, 
kerana aku keseorangan dan lemah. 17 Lapangkanlah hatiku daripada 
segala kekhuatiran, dan selamatkanlah aku daripada segala kesusahan.

Mazmur 34:19 TUHAN dekat kepada orang yang tawar hati; Dia 
menyelamatkan mereka yang putus asa.

Mazmur 38:9 Aku remuk-redam dan kehabisan tenaga; aku mengeluh kerana 



hatiku susah.
Mazmur 55:5 Aku sangat ketakutan, ngeri akan dahsyatnya kematian.
Mazmur 61:3,4 Dari negeri yang jauh aku berseru kepada-Mu, kerana aku 

putus asa. Bawalah aku ke tempat perlindungan yang selamat, 4 kerana 
Engkaulah pelindungku, pertahanan yang kuat terhadap musuhku.

Mazmur 62:9 Hai bangsaku, percayalah kepada Jehovah setiap masa. 
Beritahukanlah segala kesusahan kamu kepada-Nya, kerana Dialah 
penaung kita.

Mazmur 73:26 Sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, Engkaulah kekuatanku, 
ya Jehovah; hanya Engkau yang aku perlukan selama-lamanya.

Mazmur 77:3,4 Pada masa kesusahan aku berdoa kepada Tuhan; sepanjang 
malam aku menadahkan tangan sambil berdoa, tetapi aku tidak terhibur. 4 
Ketika aku teringat kepada Jehovah, aku mengeluh; apabila aku 
bermenung, hilanglah semangatku.

Mazmur 86:11 Ajarlah aku kehendak-Mu, ya TUHAN, dan aku akan menurutnya 
dengan setia; ajarlah aku menghormati Engkau dengan sungguh-sungguh.

Mazmur 109:22 Aku miskin dan sengsara; hatiku sangat luka.
Mazmur 112:7,8 Dia tidak takut menerima berita buruk; hatinya teguh kerana 

percaya kepada TUHAN. 8 Dia tidak khuatir ataupun takut kerana dia yakin 
musuhnya akan dikalahkan.

Mazmur 143:4 Oleh itu aku putus asa, aku tidak berdaya.
Mazmur 147:3 Dia menyembuhkan orang yang hancur hati, dan membalut luka 

mereka.
Amsal 14:30 Hati yang tenang menyihatkan badan, tetapi iri hati bagaikan 

penyakit barah yang menjadikan tulang reput.
Pengkhutbah 1:13 Aku bertekad untuk mengkaji dan mempelajari dengan 

bijaksana segala yang dilakukan di dunia ini. Hidup yang ditentukan oleh 
Jehovah bagi manusia di dunia sungguh menyedihkan.

Pengkhutbah 2:10 Aku mendapat segala sesuatu yang aku mahu. Aku tidak 
pernah menahan diri daripada menikmati keseronokan. Aku bangga dengan 
segala yang telah kuusahakan. Segalanya itu ganjaranku.

Pengkhutbah 2:22,23 Manusia bekerja dan khuatir seumur hidup, tetapi 
apakah hasilnya? 23 Selama mereka hidup, semua perbuatan mereka itu 
mendatangkan kekhuatiran dan penderitaan batin. Pada waktu malam pun 
hati mereka resah. Semua itu sia-sia!

Pengkhutbah 11:10 Jangan biarkan apa-apa mengkhuatirkan kamu, ataupun 
menyakitkan kamu. Kamu tidak selamanya muda.

Yesaya 30:29 Tetapi kamu, hai umat Jehovah, akan bersukacita dan bernyanyi 
seperti pada malam perayaan agama! Kamu akan bersukacita seperti 
mereka yang berjalan dengan iringan seruling menuju ke Rumah TUHAN, 
Pembela Israel.

Yesaya 57:15 Akulah Jehovah Yang Maha Tinggi dan Maha Suci, yang hidup 
selama-lamanya. Aku tinggal di tempat yang tinggi dan suci, tetapi Aku 



tinggal juga bersama-sama orang yang rendah hati dan yang bertaubat 
daripada dosa, supaya Aku dapat memulihkan keyakinan dan harapan 
mereka.

Yesaya 65:14 Mereka akan menyanyi dengan gembira, sedangkan kamu akan 
menangis dan putus asa.

Yesaya 66:13,14 Aku akan menghibur kamu di Yerusalem, seperti ibu 
menghibur anaknya. 14Apabila kamu melihat kejadian itu, kamu akan 
bersukacita. Kamu akan berkembang subur seperti rumput. Barulah kamu 
tahu bahawa Aku, TUHAN menolong orang yang taat kepada-Ku, dan Aku 
menunjukkan kemurkaan terhadap musuh-Ku.

Yeremia 15:16 Engkau berfirman kepadaku, dan aku mendengarkan setiap 
firman-Mu. Aku milik-Mu, ya TUHAN Jehovah Yang Maha Kuasa; oleh itu 
firman-Mu memberikan kesukaan dan kebahagiaan kepadaku.

Yeremia 24:7 Aku akan memberikan kemahuan kepada mereka untuk 
memahami bahawa Akulah TUHAN. Dengan demikian mereka akan menjadi 
umat-Ku, dan Aku menjadi Jehovah mereka, kerana mereka akan kembali 
kepada-Ku dengan sepenuh hati.

Yohanes 14:1 Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah kamu risau. 
Percayalah kepada Jehovah dan percayalah kepada-Ku juga.

Yohanes 14:27 Kesejahteraan Aku tinggalkan dengan kamu; kesejahteraan-Ku 
sendiri yang Aku berikan kepada kamu. Kesejahteraan yang Aku berikan 
kepada kamu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah kamu 
risau dan janganlah takut.

Yohanes 16:6  Sekarang kamu sedih, kerana Aku sudah memberitahu kamu 
hal ini.

Yohanes 16:22 Demikianlah halnya dengan kamu: Sekarang kamu susah hati, 
tetapi Aku akan berjumpa lagi dengan kamu. Hati kamu akan dipenuhi 
kegembiraan yang tidak dapat diambil oleh sesiapa pun.

Kisah Rasul-Rasul 2:46 Tiap-tiap hari mereka berkumpul di Rumah Tuhan, dan 
mereka makan bersama di rumah mereka dengan sukacita dan rendah hati.

Roma 9:2 Aku sangat sedih dan menderita,
2 Korintus 2:4 Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sedih dan berat, 

dan dengan mencucurkan air mata. Aku tidak bermaksud hendak 
menjadikan kamu sedih, tetapi hendak menyedarkan kamu bahawa aku 
sangat mengasihi kamu.

Efesus 5:19 Gunakanlah kata-kata daripada mazmur, nyanyian puji-pujian, dan 
lagu rohani dalam percakapan kamu. Nyanyikanlah puji-pujian dan mazmur 
kepada Tuhan dengan hati yang gembira.
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