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2 Korintlastele 1:2-4 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt 
Jeesuselt Kristuselt! 3 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse 
Kristuse Isa, halastuse Isa ja kõige julgustuse Jumal! 4 Tema julgustab 
meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis
tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. 

Opetussonad 15:13 Rõõmus süda teeb näo rõõmsaks, aga südamevalus 
pekstakse vaim rusuks.

1 Kuningate 8:66 Kaheksandal päeval saatis ta rahva ära; nad õnnistasid 
kuningat ja läksid oma telkide juurde rõõmsatena ja heas meeleolus 
selle hea pärast, mida Issand oli teinud oma sulasele Taavetile ja oma 
Iisraeli rahvale.

1 Aja 16:10 Kiidelge tema pühast nimest, rõõmustugu nende süda, kes 
otsivad Issandat!

Opetussonad 12:25 Mure mehe südames painutab teda, aga hea sõna teeb 
temale rõõmu.

Opetussonad 13:12 Pikk ootus teeb südame haigeks, aga täideläinud 
igatsus on elupuu. 

Jesaja 30:26 Siis on kuu valgus nagu päikese valgus, ja päikese valgus on 
seitsmekordne otsekui seitsme päeva valgus, päeval, kui Issand seob 
oma rahva vigastusi ja parandab tema löögihaavu.

Hoosea 13:8 Ma tulen neile kallale nagu karu, kellelt on röövitud pojad, ja 
ma rebestan nende rinnakorvi; nagu emalõvi sööb neid seal ja 
metsloomad kisuvad nad lõhki.

1 Saamueli 1:8,10 Siis küsis temalt ta mees Elkana: 'Hanna, miks sa nutad 
ja miks sa ei söö? Miks su süda on kurb? Kas ma pole sulle parem kui 
kümme poega?' 10 ja olles hinges kibestunud, palvetas ta Issanda poole 
ja nuttis väga. 

Psalmid 25:16,17 Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest ma olen 
üksildane ja vilets! 17 Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind välja
mu kitsikustest!

Psalmid 34:18 Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja 
kõigist nende kitsikustest.

Psalmid 38:8 Sest mu puusad on täis põletikku ega ole midagi tervet mu 
lihas.

Psalmid 55:4 vaenlase hääle tõttu, õela rõhumise pärast, sest nad 
veeretavad mu peale nurjatust ja vihas kiusavad nad mind taga.



Psalmid 61:2,3 Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti laul. 2 Kuule, 
Jumal, mu haledat hüüdmist, pane tähele mu palvet!

Psalmid 62:8 Jumala käes on mu pääste ja mu au; mu jõu kalju, mu 
pelgupaik on Jumalas.

Psalmid 73:26 Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled sina, Jumal, 
mu südame kalju ja mu osa igavesti.

Psalmid 77:2,3 Ma tõstan oma hääle Jumala poole ja hüüan; ma tõstan oma
hääle Jumala poole, et tema mind kuuleks. 3 Oma kitsikuse ajal ma 
otsin Issandat; mu käsi on öösel välja sirutatud ega väsi, mu hing ei lase
ennast trööstida.

Psalmid 86:11 Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan käia su tões! 
Kinnita mu süda kartma sinu nime!

Psalmid 109:22 Sest mina olen vilets ja vaene, ja mu süda on läbi torgatud 
mu sees.

Psalmid 112:7,8 Ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta 
loodab Issanda peale. 8 Tema süda on toetatud, ta ei karda, kuni ta 
viimaks parastab oma vaenlasi.

Psalmid 143:4 Mu vaim nõrkeb mu sees ja mu süda tunneb jubedust mu 
rinnus.

Psalmid 147:3 Ta parandab need, kelle süda on murtud, ja seob kinni nende
valusad haavad.

Opetussonad 14:30 Südamerahu on ihule eluks, aga kadedus on otsekui 
mädanik luudes.

Koguja 1:13 Ma pühendasin oma südame teadlikult otsima ja uurima kõike, 
mis taeva all sünnib: see on õnnetu ülesanne, mille Jumal on andnud 
inimlastele nende vaevamiseks.

Koguja 2:10 Ja mida mu silmad iganes himustasid, seda ma ei keelanud 
neile; ma ei hoidnud oma südant tagasi ühestki rõõmust, sest mu süda 
tundis rõõmu kogu mu vaevast, ja see oli mu tasu kogu mu vaeva eest.

Koguja 2:22,23 Sest mis on inimesel kogu oma vaevast ja püüdeist, millega 
ta ennast vaevab päikese all? 23 On ju kõik ta päevad täis valu ja ta töö 
meelepahanduseks, ta süda ei maga isegi mitte öösel. Seegi on tühi töö!

Koguja 11:10 Saada siis tusk ära oma südamest ja hoia paha eemal oma 
ihust, sest lapsepõlv ja noorus on kaduvad!

Jesaja 30:29 Siis te laulate otsekui püha pühitsemise ööl ja rõõmustate 
südamest otsekui vilepilliga käija, kes läheb Issanda mäele, Iisraeli 
Kalju juurde.

Jesaja 57:15 Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi 
on püha: Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult 
alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute 



südameid.
Jesaja 65:14 Vaata, minu sulased hõiskavad südamerõõmust, aga teie 

kisendate südamevalust ja ulute meeleheitest.
Jesaja 66:13,14 Otsekui trööstiks teid ema, nõnda trööstin ma teid - ja teid 

trööstitakse Jeruusalemmas. 14 Teie näete seda ja teie süda rõõmustab,
teie luud-liikmed kasvavad nagu värske rohi. On tuntav, et Issanda käsi 
on tema sulastega, aga ta needus tema vaenlastega. 

Jeremija 15:16 Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle
lustiks ja südamerõõmuks, sest mulle on pandud sinu nimi, Issand, 
vägede Jumal.

Jeremija 24:7 Ja ma annan neile südame mõistmiseks, et mina olen Issand.
Siis on nemad mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks, sest nad 
pöörduvad minu poole kõigest südamest.

Johannese 14:1 Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge 
minusse!

Johannese 14:27 Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei 
anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu
araks!

Johannese 16:6 Kuid et ma seda teile olen rääkinud, siis on kurbus täitnud 
teie südame.

Johannese 16:22 Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on
teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära.

Apostlite 2:46 Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid 
leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega,

Roomlastele 9:2 et mul on suur kurbus ja südamel lakkamatu valu,
2 Korintlastele 2:4 Ma küll kirjutasin teile suures ahistuses ja 

südamekitsikuses paljude pisaratega, aga ma ei teinud seda selleks, et 
teid kurvastada, vaid et te mõistaksite, kui väga ma teid armastan.

Efeslastele 5:19 lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, 
lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega Issandale,
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