
Konfor Kutsal Kitap - Comfort Scriptures

2 Korintliler 1:2-4 Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere 
lütuf  ve  esenlik  olsun. 3 Her  türlü  tesellinin  kaynağı  olan 
Tanrı'ya, merhametli Baba'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve 
Babası'na övgüler olsun! 4 Kendisinden aldığımız teselliyle her 
türlü  sıkıntıda  olanları  teselli edebilmemiz  için  bizi  bütün 
sıkıntılarımızda teselli ediyor.

S  Ozdeyisler  15:13 Mutlu  yürek  yüzü  neşelendirir,  Acılı  yürek 
ruhu ezer.

1 Krallar 8:66 Kral sekizinci gün halkı evlerine gönderdi. Onlar 
da  kralı  kutsayıp RAB'bin,  kulu  Davut  ve  halkı  İsrail  için 
yapmış  olduğu  bütün  iyiliklerden dolayı  sevinç  duyarak 
mutluluk içinde evlerine döndüler.

1  Tarihler  16:10 Kutsal  adıyla  övünün,  Sevinsin  RAB'be 
yönelenler!

S Ozdeyisler 12:25 Kaygılı yürek insanı çökertir, Ama güzel söz 
sevindirir.

S  Ozdeyisler  13:12 Ertelenen  umut  hayal  kırıklığına  uğratır, 
Yerine gelen dilekse yaşam verir.

Yesaya 30:26 RAB halkının kırıklarını  sardığı,  Vuruşuyla açtığı 
yaraları iyileştirdiği gün, Ay güneş gibi parlayacak, Güneş yedi 
kat, yedi günün toplam parlaklığı kadar parlak olacak.

Hosea  13:8 Yavrularından  edilmiş  dişi  ayı  gibi  Karşılarına 
çıkacak, Yüreklerinin zarını yırtacağım, Dişi aslan gibi onları 
oracıkta  yiyip  bitireceğim, Yabanıl  bir  hayvan  parçalayacak 
onları.

1  Samuel  1:8 Kocası  Elkana,  Hanna,  neden ağlıyorsun,  neden 
yemek  yemiyorsun?  derdi, Neden  bu  kadar  üzgünsün?  Ben 
senin için on oğuldan daha iyi değil miyim?

1 Samuel  1:10 Hanna,  gönlü  buruk,  acı  acı  ağlayarak RAB'be 
yakardı



Mezmurlar  25:16-18 Halime  bak,  lütfet  bana;  Çünkü  garip  ve 
mazlumum. 17 Yüreğimdeki  sıkıntılar  artıyor,  Kurtar  beni 
dertlerimden! 18 RAB gönlü kırıklara yakındır, Ruhu ezginleri 
kurtarır.

Mezmurlar  38:8 Tükendim,  ezildim  alabildiğine,  İnliyorum 
yüreğimin acısından.

Mezmurlar  55:4 Yüreğim  sızlıyor  içimde,  Ölüm  dehşeti  çöktü 
üzerime.

Mezmurlar  61:2,3 Sana  seslenirim  yeryüzünün  öbür  ucundan, 
Yüreğime hüzün çökünce. Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya 
çıkar  beni, 3 Çünkü sen benim için sığınak,  Düşmana karşı 
güçlü bir kule oldun.

Mezmurlar 62:8 Ey halkım, her zaman O'na güven, İçini dök O'na, 
Çünkü Tanrı sığınağımızdır. Sela

Mezmurlar  73:26 Bedenim  ve  yüreğim  tükenebilir,  Ama  Tanrı 
yüreğimde güç, Bana düşen paydır sonsuza dek.

Mezmurlar  77:2,3 Sıkıntılı  günümde  Rab'be  yönelir,  Gece  hiç 
durmadan  ellerimi  açarım, Gönlüm  avunmaz  bir  türlü. 3 
Tanrı'yı anımsayınca inlerim, Düşündükçe içim daralır. Sela

Mezmurlar  86:11 Ya RAB, yolunu bana öğret,  Senin gerçeğine 
göre  yürüyeyim,  Kararlı  kıl beni,  yalnız  senin  adından 
korkayım.

Mezmurlar  109:22 Çünkü düşkün ve  yoksulum,  Yüreğim yaralı 
içimde.

Mezmurlar  112:7,8 Kötü  haberden  korkmaz,  Yüreği  sarsılmaz, 
RAB'be güvenir. 8 Gözü pektir,  korku nedir  bilmez,  Sonunda 
düşmanlarının yenilgisini görür.

Mezmurlar 143:4 Bu yüzden bunalıma düştüm, Yüreğim perişan.
Mezmurlar 147:3 O kırık kalplileri iyileştirir, Yaralarını sarar.
S Ozdeyisler 14:30 Huzurlu yürek bedenin yaşam kaynağıdır, Hırs 

ise insanı için için yer bitirir.
S  Ozdeyisler  15:13 Mutlu  yürek  yüzü  neşelendirir,  Acılı  yürek 

ruhu ezer.
Vaiz  1:13 kendimi  göklerin  altında  yapılan  her  şeyi  bilgece 



araştırıp  incelemeye adadım.  Tanrı'nın  uğraşsınlar  diye 
insanlara verdiği çetin bir zahmettir bu.

Vaiz 2:10 Gözümün dilediği hiçbir şeyi kendimden esirgemedim. 
Gönlümü hiçbir zevkten alıkoymadım. Yaptığım her işten zevk 
aldı gönlüm. Bütün emeğimin ödülü bu oldu.

Vaiz  2:22,23 Çünkü  ne  kazancı  var  adamın,  güneşin  altında 
harcadığı bunca emekten, bunca kafa yormaktan? 23 Günler 
boyunca  çektiği  zahmet  acı  ve  dert  doğurur.  Gece  bile  içi 
rahat etmez. Bu da boş.

Vaiz  11:10 Öyleyse  at  tasayı  yüreğinden,  Uzaklaştır  derdi 
bedeninden. Çünkü gençlik de dinçlik de boştur.

Yesaya  30:29 Ama  sizler  bayram  gecesini  kutlar  gibi  Ezgiler 
söyleyeceksiniz.  RAB'bin dağına,  İsrail'in  Kayası'na  Kaval 
eşliğinde çıktığınız gibi İçten sevineceksiniz.

Yesaya 57:15 Yüce ve görkemli Olan, Sonsuzlukta yaşayan, adı 
Kutsal Olan diyor ki, Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde, 
Alçakgönüllülerle,  ezilenlerle birlikteyim.  Yüreklerini 
sevindirmek için ezilenlerin yanındayım.

Yesaya 65:14 Kullarım mutluluk içinde ezgiler söyleyecek, Ama 
siz  yürek  acısından feryat  edecek,  Ezik  bir  ruhla 
haykıracaksınız.

Yesaya 66:13,14 Çocuğunu avutan bir anne gibi avutacağım sizi, 
Yeruşalim'de  avuntu bulacaksınız. 14 Bunları  gördüğünüzde 
yüreğiniz sevinecek, Bedenleriniz  körpe ot  gibi tazelenecek. 
Herkes bilecek ki, RAB'bin koruyucu eli kullarının, Gazabı ise 
düşmanlarının üzerindedir.

Yeremya  15:16 Sözlerini  bulur  bulmaz  yuttum,  Bana  neşe, 
yüreğime sevinç oldu. Çünkü seninim ben, Ya RAB, Her Şeye 
Egemen Tanrı!

Yeremya  24:7 Benim  RAB  olduğumu  anlayacak  bir  yürek 
vereceğim  onlara.  Onlar  benim halkım  olacaklar,  ben  de 
onların  Tanrısı  olacağım.  Çünkü  bütün  yürekleriyle bana 
dönecekler.

Yuhanna 14:1 Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da 



iman edin.
Yuhanna 14:27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi 

veriyorum.  Ben  size dünyanın  verdiği  gibi  vermiyorum. 
Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

Yuhanna  16:6 Ama  bunları  söylediğim  için  yüreğiniz  kederle 
doldu.

Yuhanna 16:22 Bunun gibi, siz de şimdi kederleniyorsunuz, ama 
sizi  yine  göreceğim.  O zaman  yürekten  sevineceksiniz. 
Sevincinizi kimse sizden alamaz.

Elci  isleri  2:46 Her  gün  tapınakta  toplanmaya  devam  eden 
imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve 
sadelikle  yemek  yiyor  ve  Tanrı'yı övüyorlardı.  Bütün  halkın 
beğenisini  kazanmışlardı.  Rab  de  her  gün  yeni kurtulanları 
topluluğa katıyordu.

Romalilar 9:2 Yüreğimde büyük bir keder, dinmeyen bir acı var.
2 Korintliler 2:4 Kederlenesiniz diye değil, size beslediğim derin 

sevgiyi  anlayasınız  diye büyük  bir  sıkıntı  ve  yürek  acısıyla 
gözyaşları içinde size yazdım.

Efesliler  5:19 Birbirinize  mezmurlar,  ilahiler,  ruhsal  ezgiler 
söyleyin; yürekten Rab'be ezgiler, mezmurlar okuyun;
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