
Karakalpak -   Жубаныш   - Comfort Scriptures  

2 Коринт 1:2-4 Әкемиз Қудай ҳәм Ийемиз Ийса Масих сизлерге мийрим ҳәм 
тынышлық берсин! 3 Қудайға, яғный Ийемиз Ийса Масихтың Әкесине 
алғыслар болсын! Ол бизлердиң реҳимли Әкемиз ҳәм толық жубаныш 
бериўши Қудай. 4 Қудай бизлерге барлық қыйыншылықларымызда 
жубаныш береди. Солай етип, бизлер де Қудайдан алған жубаныш 
пенен ҳәр қыйлы қыйыншылықларда болған адамларға жубаныш бере 
аламыз.

Tымсал 15:13 Жүректиң қуўанышы жүзди жарқыратар, Жүректиң қайғысы 
руўхты сөндирер.

1 Патша 8:66 Жети күнлик байрам тамам болғаннан кейин, сегизинши күни 
Сулайман халыққа рухсат берди. Олар да патшаға пәтия берип, 
Жаратқан Ийениң қулы Даўытқа ҳәм халқы Израилға ислеген 
жақсылықлары ушын кеўли толып, қуўаныш пенен үйлерине қайтты.

1 Kитабын 16:10 Оның мухаддес аты менен мақтаның, Жаратқан Ийени 
излейтуғынлардың жүреклери шадлыққа толсын!

Tымсал 12:25 Жүректеги уўайым адамды шөктирер, Жақсы сөз оны 
қуўантар.

Tымсал 13:12 Узақ ўақыт орынланбаған үмит жүректи түңилдирер, 
Орынланған тилек болса, өмир терегине уқсар.

Ийшая 30:26 the Lord bindeth up the breach of His people, and healeth the 
stroke of their wound.

Осия 13:8 I (God) will rend the caul of their heart, ...
1 Самуел 1:8,10 Сонда күйеўи Элқана оған: «Ханна, неге жылайсаң, неге 

аўқат жемейсең? Неге буншама қайғылысаң? Мен сен ушын он улдан 
артық емеспен бе?» – дейтуғын еди. 10 Ханнаның жүреги қайғыға толып, 
өксип жылаўы менен Жаратқан Ийеге дуўа етти.

Забурда 25:16-18; 34:18; 38:8 
Забурда 55:4; 61:2,3; 62:8,9 
Забурда 73:26; 77:2,3; 86:11,12 
Забурда 109:21,22; 112:7,8 
Забурда 143:4; & 147:3 
Tымсал 14:30 Тыныш жүрек денеге өмир берер, Қызғаншақлық сүйеклерди 

ширитер.
Ecclesiastes 1:13 Өзимди аспан астында исленип атырған нәрселердиң 

ҳәммесин даналық пенен изертлеўге ҳәм үйрениўге бағышладым. 
Қудайдың адам баласына берген жүги қандай аўыр!

Ecclesiastes 2:10 Көзим түсип, унатқанның ҳеш қайсысынан бас тартпадым. 
Кеўлим күсеген нәрсеге шек қоймадым. Қылған ҳәр бир исимнен кеўлим 
хош болды. Пүткил мийнетиме берилген пай усы болды.

Ecclesiastes 2:22,23 Қуяш астында ислеген мийнетинен ҳәм 
урыныўларынан адам неге ериседи? 23 Оның барлық күнлери дәртке, 



жумыслары қайғыға толы, ҳәтте, жүреги түнде де тынышланбайды. Бул 
да бийҳуда.

Ecclesiastes 11:10 Сонлықтан жүректен қайғыны қуўып, Денеңнен азапты 
алып тасла. Себеби балалық та, жаслық та тез өтип кетеди.

Ийшая 30:29 Ye shall have a song, as in the night when a holy solemnity is 
kept; and gladness of heart, ...

Ийшая 57:15 I (Holy God) dwell in the high and holy place, with him also that is 
of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive 
the heart of the contrite ones.

Ийшая 65:14 Behold, my servants shall sing for joy of heart, but ye shall cry for 
sorrow of heart, and shall howl for vexation of spirit.

Ийшая 66:13,14 God will comfort you. 14 your heart shall rejoice, and your 
bones flourish ...

Еремия 15:16 Thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart: ...
Еремия 24:7 I will give them an heart to know me, that I am the Lord: and they 

shall be my people, and I will be their God: for they shall return unto me with 
their whole heart.

Юхан 14:1 Ийса шәкиртлерине былай деди: – Жүреклериңиз ғам шекпесин. 
Қудайға исениңлер, Маған да исениңлер.

Юхан 14:27 Мен сизлерге тынышлық қалдыраман. Өз тынышлығымды 
сизлерге беремен. Мен беретуғын тынышлық дүнья беретуғын 
тынышлыққа уқсамайды. Жүреклериңиз ғам шекпесин, қорқпаңлар.

Юхан 16:6 Бирақ сизлерге буларды айтқаным ушын, жүрегиңиз қайғыға 
толды.

Юхан 16:22 Сол сыяқлы, сизлер де ҳәзир қайғырып атырсызлар. Бирақ Мен 
сизлерди және көремен ҳәм жүрегиңиз қуўанышқа толады. Бул 
қуўанышты сизлерден ҳеш ким тартып ала алмайды.

Елшилер 2:46 Олар ҳәр күни бирге Ибадатхананың ҳәўлисинде 
жыйналысып, үйлерде нан сындырысты. Қуўанышлы түрде ҳақ кеўил 
менен бирге аўқатланды.

Рим 9:2 жүрегимде үлкен бир қайғым ҳәм таўсылмас бир дәртим бар.
2 Коринт 2:4 Мен сол хатты терең қайғырып, жүрегим езилип, көз 

жасларымды төгип отырып жаздым. Бундағы мақсетим – сизлерди қапа 
қылыў емес, ал сизлерге деген шексиз сүйиспеншилигимди билдириў 
еди.

Ефес 5:19 Забур жырларындағы, алғыс-мақтаў қосықларындағы ҳәм 
Мухаддес Руўхтың илҳамы менен жазылған қосықлардағы сөзлерди бир-
бириңизге айтып, Ийемизди қосық-намалар менен жүрегиңизде 
алғыслаңлар.
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