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2 Korinflilәrә 1:2-4 Atamız Jehovahdan və Rəbb İsa Məsihdən sizə 
lütf və sülh olsun! 3 Rəbbimiz İsa Məsihin Jehovahına – Atasına 
alqış olsun! O, rəhmli Ata və hər cür təsəlli verən Jehovahdır. 4 
Çəkdiyimiz hər bir əziyyətdə O bizə təsəlli verir ki, biz də 
Jehovahdan aldığımız təsəlli ilə hər cür əziyyət çəkənlərə təsəlli 
verə bilək.

Məsəlləri 15:13 Qəlbin sevinci üzü xoş edər, Ürəyin kədəri könlü 
sındırar.

1 Padşahi - 1 Kral 8:66 Səkkizinci gün Süleyman xalqı buraxdı. Onlar 
padşaha xeyir-dua verib Rəbbin qulu Davuda və xalqı İsrailə etdiyi 
bütün yaxşılıqlara görə sevinclə və şad ürəklə öz evlərinə getdilər.

1 Salnamələr Kitabına 16:10 Onun müqəddəs adı ilə fəxr edin, Ey 
Rəbbi axtaranlar, ürəkləriniz qoy sevinsin!

Məsəlləri 12:25 Qəlbi narahat olanın qəddi əyilər, Xoş söz könlü şad 
edər.

Məsəlləri 13:12 Gecikən ümid ürəyi xəstələndirir, Arzuya çatmaq 
həyat ağacıdır.

Yeşaya 30:26 Rəbb Öz xalqının yaralarını sarıdığı gün, Zərbəsi ilə 
açdığı yaralarına şəfa verən gün, Ay işığı günəş işığı, Günəşin 
işığı yeddi günün işığı kimi Yeddi qat artıq parlayacaq.

Huşə 13:8 Balalarından məhrum olmuş ayı kimi Onlara hücum 
çəkəcəyəm, Ürəklərinin pərdəsini yırtacağam. Dişi aslan kimi 
onları yeyib-qurtaracağam, Vəhşi canavar onları parçalayacaq.

1 Şamuel 1:8,10 Bir gün əri Elqana ona dedi: «Xanna, niyə 
ağlayırsan? Niyə yemək yemirsən? Axı niyə kədərlisən? Mən sənə 
on oğuldan da artıq deyiləmmi?» 10 Xanna ürək yanğısı ilə dua 
edərək acı-acı ağlayırdı.

Zəbur 25:16,17 Həmişə gözüm Rəbdədir, Çünki O, ayaqlarımı 
tələdən xilas edir. 16 Üzünü mənə sarı çevir və lütfkar ol, Çünki 
tənhayam, zülm içindəyəm.

Zəbur 34:18 Rəbb qəlbisınıqlara yaxındır, O, ruhən əzilmişləri 
qurtarır.

Zəbur 38:8 Taqətim kəsildi, çox əzilmişəm, Ürəyimdəki iztiraba görə 
ah-zar edirəm.

Zəbur 55:4 Köksümdəki ürəyim sancır, Düşdüyüm dəhşət ölümdən 
betərdir.



Zəbur 61:2,3 Düşkünlük qəlbimi alıb, Mən dünyanın ucqarından Səni 
çağırıram. Sən məni əlçatmaz bir qayaya apar. 3 Çünki Sən 
mənim pənahgahımsan, Düşmənə qarşı möhkəm qülləsən.

Zəbur 62:8 Ey xalq, hər zaman Ona arxalan, Onun hüzurunda qəlbini 
açıb-boşalt, Çünki Jehovah bizim pənahımızdır! Sela

Zəbur 73:26 Cismim və ürəyim taqətdən düşsə belə, Daim, ey 
Jehovah, qəlbimin qüvvəti, nəsibimsən.

Zəbur 77:2,3 Dar günümdə Xudavəndi axtarıram, Bütün gecə 
durmadan, Könlüm ovunmadan Ona əl açmışam. 3 Jehovahı yada 
salarkən təlaşa düşürəm, Dərindən fikirləşəndə ruhdan düşürəm. 
Sela

Zəbur 86:11 Ya Rəbb, mənə yolunu göstər, Sənin həqiqətinlə 
addımlayım. Qəlbimi səmimi et, Qoy Sənin ismindən qorxum.

Zəbur 109:22 Çünki mən məzlum və fəqir insanam, Köksümdəki 
ürəyimdən yaralanmışam.

Zəbur 112:7,8 Pis xəbərdən qorxmaz, Rəbbə güvəndiyi üçün ürəyi 
möhkəmdir, 8 Cəsur ürəklidir, Düşmənlərinin süqutunu görənədək 
qorxmaz.

Zəbur 143:4 Ona görə ruhdan düşmüşəm, Bu dəhşət qəlbimi sarsıtdı.
Zəbur 147:3 O, sınıq qəlblərə şəfa verər, Yaralarını sarıyar.
Məsəlləri 14:30 Ürəyin rahatlığı cana həyat verər, Paxıllıqsa 

sümükləri çürüdər.
Haqda Vaiz - Vaizin Sözləridir 1:13 Ürəyimdə niyyət etdim ki, göylər 

altında edilən bütün işləri hikmətlə öyrənib araşdırım. Bu çətin işi 
üzərində zəhmət çəkmək üçün Jehovah insanlara verib.

Haqda Vaiz - Vaizin Sözləridir 2:10 Gözlərimin istədiyi hər şeyi 
özümdən əsirgəmədim, Ürəyimi heç bir həzzdən məhrum 
etmədim, Könlüm etdiyim hər işdən zövq aldı. Bu çəkdiyim bütün 
zəhmətlərin payı idi.

Haqda Vaiz - Vaizin Sözləridir 2:22,23 İnsanın səma altında çəkdiyi 
bütün zəhmətlərin, ürəyindəki qayğıların ona nə faydası var? 23 
Onun bütün günləri dərd içində, işləri kədər içində keçir. Hətta 
gecə də ürəyi rahatlanmır. Bu da puçdur.

Haqda Vaiz - Vaizin Sözləridir 11:10 Buna görə də təşvişi ürəyindən 
qov, Əzabı bədənindən uzaqlaşdır. Çünki cavanlıq da, 
Cavanlıqdakı güc də puçdur.

Yeşaya 30:29 Siz isə müqəddəs bayram gecəsi kimi İlahilər 
oxuyacaqsınız. Rəbbin dağına, İsrailin Qayasına tütək çalaraq 
çıxan tək Ürəyiniz şadlanacaq.

Yeşaya 57:15 Uca və əzəmətli, Əbədi yaşayan, adı müqəddəs Olan 



Belə deyir: «Mən yüksək və müqəddəs yerdə yaşadığım halda 
Ruhu əzilənlərlə, özünü aşağı tutanlarla birlikdəyəm ki, Özünü 
aşağı tutanların ruhunu dirildim, Əzilmişlərin ürəyini dirçəldim.

Yeşaya 65:14 Qullarım şadlanıb mədhiyyələr söyləyəcək, Sizsə ürək 
ağrısından qışqıracaqsınız, Kədərli ruhla fəryad edəcəksiniz.

Yeşaya 66:13,14 Övladına təsəlli verən bir ana tək Mən sizə təsəlli 
verəcəyəm. Yerusəlimdə təsəlli tapacaqsınız. 14 Bunları görüb 
ürəyiniz sevinəcək; Bədənləriniz yaşıl ot kimi qüvvətlənəcək. Hər 
kəs biləcək ki, Rəbbin qoruyucu əli qullarının, Qəzəbi isə 
düşmənlərinin üstündədir».

Yeremya 15:16 Sözlərini tapıb yedim, Sözlərin mənə sevinc və 
ürəyimə şadlıq gətirdi. Çünki Sənə məxsusam, Ey Ordular 
Jehovahı Rəbb!

Yeremya 24:7 Onlara ürək verəcəyəm ki, Mənim Rəbb olduğumu 
bilsinlər. Onlar Mənim xalqım, Mən də onların Jehovahı olacağam, 
çünki onlar bütün qəlbləri ilə Mənə üz tutacaq”.

Yәhya 14:1 Qoy ürəyiniz təlaşa düşməsin. Jehovaha iman edin, 
Mənə də iman edin.

Yәhya 14:27 Aranızda sülh qoyub gedirəm, Öz sülhümü sizə verirəm. 
Mən onu sizə dünyanın verdiyi kimi vermirəm. Qoy ürəyiniz təlaşa 
düşməsin və qorxmayın.

Yәhya 16:6 Amma sizə bu şeyləri söylədiyim üçün ürəyiniz kədərlə 
doldu.

Yәhya 16:22 Beləcə siz də indi kədərlisiniz. Lakin Mən sizi yenə 
görəcəyəm, onda ürəyiniz sevinəcək və heç kəs sevincinizi sizdən 
ala bilməyəcək.

Hәvarilәrin Işlәri 2:46 hər gün məbədə yığılmaqda davam edir, 
evlərdə sevinə-sevinə, səmimi qəlbdən çörək bölüb yeyirdilər.

Romalilara 9:2 ürəyimdə böyük bir kədər, daimi bir iztirab var.
2 Korinflilәrә 2:4 Kədərləndirmək üçün deyil, sizə bəslədiyim hədsiz 

məhəbbəti dərk edəsiniz deyə sizə böyük əziyyət, ürək ağrısı və 
göz yaşları içində yazdım.

Efeslilәrә 5:19 Bir-birinizə məzmurlar, ilahilər və ruhani nəğmələr 
oxuyun, Rəbbə ürəkdən nəğmələr çalıb-oxuyun.
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