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Матай 11:28-30 Қиналып қатты шаршап-шалдыққандар, Еңселерін тым ауыр 
жүк басқандар, Менің қасыма келіңдер, бәрің, Жандарыңды Мен рақатқа 
бөлеймін! 29 Қамытымды бірге киісіп, үйреніңдер Өзімнен, Өйткені жуас, 
кішіпейілмін шын жүректен, Тыныштық табады сонда көңілдерің. 30 Себебі 
ыңғайлы — қамытым Менің, Әрі жеңіл — жүктейтін міндеттерім».

Бытие 2:7 Сонда Құдай Ие жердегі топырақтан адамды қалыптастырып 
жасап, оның мұрнына тіршілік лебін үрледі. Адам осылай тірі жан болып 
шыға келді.

Бытие 34:2,3,8 Оны сол өлкенің әміршісі хевтік Хамордың ұлы Сихем көріп қа-
лып, алып кетіп, зорлап тастады. 3 Сихемнің көңілі Динаға қатты ауып, оған
ғашық болып қалды. Содан жас жігіт бойжеткенмен жылы сөйлесіп, көңілін 
аулауға ұмтылды. 8 Ал Хамор оларға былай деп өтініш жасады: Ұлымның 
көңілі қыздарыңызға қатты ауып тұр, оны оған ұзатсаңыздар екен.

Числа 21:4 Һор тауынан исраилдіктер Едом елін сырт айналып өтпек болып, 
Қамысты теңізге қарай бет алды. Жолшыбай халықтың шыдамы таусылып,

Второзаконие 4:29 Сол алыс жерлерде сендер өз Құдайларың Жаратқан Иені 
іздеп, Оған бет бұра бастайсыңдар. Егер Оған шын жүректен, бүкіл жан 
дүниелеріңмен бет бұрсаңдар, Оны табасыңдар.

Судей 16:16 Ақыры, күн сайын Далида қыспақтап сұрай бергендіктен, 
Самсонның жаны түңіліп, өмірден қатты налыды.

1 Царств 18:1 Дәуіт Саулмен сөйлесіп болғанда, патшазада Жонатан оны 
қатты ұнатып, жанындай жақсы көріп қалды.

3 Царств 1:29 Патша ант етіп былай деді: — Барлық қиыншылық атаулыдан 
жанымды сақтап қалған мәңгі тірі Жаратқан Иенің алдында шын айтамын:

4 Царств 4:27 Әйел тау беткейіндегі Құдайдың адамының қасына келгенде, 
жерге жата кетіп, оның аяғынан құшақтай алды. Гехәзи жақындап барып, 
әйелді итеріп жібермекші болғанда, пайғамбар: «Оған тиме! Зор қайғыдан 
оның жаны жапа шегіп тұр. Ал Жаратқан Ие соны менен жасырып, 
айтпады!» — деді.

Әйүп 7:11 Сондықтан мен аузыма ерік беремін. Жанымның қиналысын 
білдіремін, көкірегімдегі шерімді төгемін.

Әйүп 14:22 Пенде тек өз денесінің қиналғанын сезіп, өз жаны үшін қайғырады.
Әйүп 19:2 — Қашанғы жанымды қинамақсыңдар, айтқан сөздеріңмен мені 

езгілей бересіңдер?
Әйүп 27:2 — Менің құқығымды алып қойған мәңгі тірі Құдайдың алдындағы 

шын сөзім, иә, жан дүниемді ренішке кенелткен құдіреті шексіз Тәңірдің 
алдындағы шын сөзім:

Әйүп 30:25 Бірақ мен қайғы-қасірет көріп жүргендерге жанашыр болған 
жоқпын ба?! Жарлыларды аяп қайғырған жоқ па едім?!

Жыры 6:3,4 Жан дүнием қатты арпалысады, Жол бересің, уа, Ием, бұған 
қашанғы? 4 Я, Ием, қайтып, жанымды құтқара гөр, Берік рақымыңмен аман 



сақтай гөр.
Жыры 7:1,2 (Бунямин руынан шыққан Құштың қылығы туралы Дәуіттің Жарат-

қан Иеге айтқан әні. Екпінді әуенмен айтылады.) Уа, Құдай Ием, Сенен 
пана табам, Арашалай гөр мені қуғыншыларымнан. 2 Құтқарушым жоқ, жау
мені быт-шыт қылады, Арыстандай паршалап, дал-дұлымды шығарады.

Жыры 17:13(16:13) Уа, Жаратқан Ие, енді көтеріле гөр, Қарсы шығып, бұл 
жауларды құлата гөр, Зұлымнан мені семсеріңмен құтқара гөр!

Жыры 23:3(22:3) Ием жаныма күш дарытады. Есімі «Қасиетті» деп аталады, 
Содан артамын Оған сенімімді: Ол мені тура жолмен жетелейді.

Жыры 25:20(24:20) Құтқара гөр жанымды аман сақтап, Ұятқа қалмайын Сені 
паналап,

Жыры 33:19(32:19) Оларды ажалдан құтқару үшін, Ашаршылықта аман сақтау
үшін. Жыры 34:22(33:22) Жаратқан 
Ие құтқарады өз құлдарын, Ол соттамайды Өзін паналағандарын.

Жыры 35:12,13(34:12,13) Жақсылығыма жамандықпен қайтарар, Жан 
дүниемді қаңыратып бос қалдырар. 13 Ал олар ауырған кезде мен де 
қайғырдым, Ораза ұстап жанымды қалжыраттым, Жаратқанға олар үшін 
жалбарындым. Жауапсыз қайтқанда сол мінажатым,

Жыры 41:4(40:4) Иеме былай деп мінажат еттім: «Рақымды бола гөр, уа, 
Жаратқан Ием, Саған қарсы күнә жасаған едім, Сауықтыра гөр жан 
дүниемді менің!»

Жыры 42:5(41:5) Жан дүнием, неге сен мұңаясың, Бойымда алаңдап, неге 
мазасызсың? Жалғыз Құдайдан үмітіңді үзбе! Өйткені Құтқарушымды — 
өзімнің Құдайымды мадақтаймын әлі де. (Жыры 42:6,11(41:6,11); 
43:5(42:5))

Жыры 56:13(55:13) Өйткені аяғымды сүрінуден сақтадың, Жанымды ажалдың 
аранынан құтқардың. Осылай Сен мені Өзіңнің алдыңда Аман жүрсін дедің 
өмірдің нұрында.

Жыры 69:10(68:10); 69:18(68:18) Ораза ұстап, жылаған уақытымда Олар мені 
келекелеп қорлауда. 69:18(68:18) Жақындап келіп, жанымды құтқаршы, 
Жауларыма бола босата көрші.

Жыры 86:13(85:13) Сондай зор Сенің маған түсірген шапағатың, О дүниенің 
тұңғиығынан аман сақтадың!

Жыры 97:10(96:10) Ей, Жаратқан Иені сүйетіндер, Зұлымдық атаулыны жек 
көріңдер! Өзіне бағышталғандарды Ол қорғайды, Зұлымдардың қолынан 
арашалайды.

Жыры 107:9(106:9) Сусаған адамның шөлін Ол қандырды, Қарны аш жанды 
нәрлі аспен тойдырды. 

Жыры 116:4,8(115:4,8) Мені құтқарғаны үшін шүкірлік тостағанын Көтеріп, паш 
етемін Иеміздің атын, 116:8(115:8) Шүкірлік құрбандығын ұсынамын Саған, 
Сенің атыңды паш етемін, уа, Жаратқан.

Жыры 119:28(118:28) Жаныма қайғы батып, шаршап-шалдыққам, Уәдеңе 
сәйкес күш сыйлай гөр маған.

Жыры 120:2(119:2) Құтқара көрші мені, уа, Жаратқан, Айлалы тіл мен өтірікші 



ауыздан.
Жыры 121:7(120:7) Жамандықтың барлығынан Жаратқан Ие сені сақтайды, 

Жаныңды Ол қорғап-қолдайды.
Жыры 124:7(123:7) Аңшының торынан құтылған құстаймыз: Тор жыртылды, 

енді міне, біз азатпыз!
Жыры 138:3(137:3) Мінажат еткенімде жауап бердің, Жігер беріп, жанымды 

берік еттің.
Притчи 6:32 Сөз жоқ, неке адалдығын бұзғанның ақылы кем, Ол өз жанын 

құртады солай істеуімен,
Притчи 22:25 Әйтпесе өзің соған еліктейсің, Тұзаққа түсіп, күйреп кетесің.
Еремия 20:13 Жаратқан Иеге ән-жыр айтыңдар! Жаратқан Иені мадақтаңдар! 

Ол жарлының жанын зұлымдардың шеңгелінен құтқарып алады.
Еремия 31:25 Мен шаршаған жанды сергітемін, қайғырып түңілгенді рухани 

нәрге кенелтемін».
Езекиел 13:20,21 Сол себепті Мен, Жаратушы Тәңір Ие, мынаны айтамын: 

Адамдарды құстай аулап қолға түсіретін тұмарларыңа Мен қарсымын! 
Оларды қолдарыңнан жұлып алып тастаймын. Ал өздерің құстай аулап, 
қолдарыңа түсіріп алған адамдарды Мен азат етемін. 21 Мен бас 
тұмарларды да жұлып алып, халқымды сендердің қолдарыңнан арашалап 
аламын. Олар енді қайтып қолдарыңа түскен олжа болмайды. Сонда 
сендер Менің Жаратқан Ие екенімді білетін боласыңдар.

Матай 10:28 Тәнді өлтірсе де, жанды өлтіре алмайтындардан қорықпаңдар! 
Одан гөрі жанды да, тәнді де тозақта құрта алатын Құдайдан қорқып, Оны 
терең қастерлеңдер!

Матай 16:26 Адам бүкіл дүниеге ие болып, сол себепті (мәңгілік) өмірінен 
айырылса, бұдан оған не пайда? Яки адам өз өмірі үшін қандай құн төлей 
алады? (Марқа 8:36,37)

Матай 22:37 — «Құдай Иеңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, барлық 
ақыл-ойыңмен сүй!»

Матай 26:38 Осы үш шәкіртіне Иса: «Жаным өлердей қайғырып тұр. Осында 
қалып, Менімен бірге ұйықтамай, сергек болыңдар!» — деді. (Марқа 14:34)

Марқа 12:30 Құдай Иеңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, барлық ақыл-
ойыңмен, бар күш-қуатыңмен сүй!» Бұл — басты өсиет.

Лұқа 12:20 Бірақ Құдай оған: «Ей, түйсіксіз пенде, бүгін түнде жаның алынады!
Сонда сенің жиып-тергенің кімге қалады?» — дейді.

Лұқа 21:19 Табанды болыңдар, сонда шынайы өмірге жетесіңдер!
Жохан 12:27 Қазір көңілім қатты толқу үстінде. Мен не айтайын: «Әке, Мені 

осы күннен құтқара гөр» дейін бе? Қайта, бұл күнге осыны бастан кешіру 
үшін жеттім ғой.

Елшілердің Iстері 14:22 Олар барлық жерлерде Мәсіхтің жолын қуушы 
шәкірттерінің жан дүниелерін нығайтып: «Сенімдеріңе адал болыңдар! 
Болашақтағы Құдай Патшалығының заманына жеткенше біз әлі де талай 
азап шегуге тиіспіз», — деп ескертті.

Елшілердің Iстері 15:24 Арамыздан кейбіреулер сендерге барып, іріткі салып, 



(сүндетке отырып, Таурат заңын орындау керек деп) көңілдеріңді 
абыржытты дегенді естідік. Ал біз оларға сондай тапсырма берген жоқпыз.

1 Қорынттықтарга 15:45 Тауратта осылай деп жазылған: Алғашқы адам — 
Адам ата «осылай тірі жан болып шыға келді», ал «Соңғы Адам» (Мәсіх) — 
мәңгілік өмір беретін Рух.

1 Салониқалықтарга 5:23 Тыныштықты сыйлайтын Құдай сендерді Өзіне 
толықтай бағышталдырып, қасиетті өмір сүргізсін. Иеміз Иса Мәсіх қайтып 
келгенде мінсіз болуларың үшін рухтарың мен жан-тәндерің кіршіксіз пәк 
сақталсын.

Еврейлерге 6:19 Бұл үмітіміз — берік зәкір сияқты жанымыздың сенімді 
сүйеніші; ол көктегі киелі үйдің ішіндегі «шымылдықтың арт жағында» 
Құдайдың Өзімен бекітілген.

Еврейлерге 10:39 Бірақ біз алған бағытынан кері қайтып, тозаққа 
түсетіндердің қатарынан емеспіз. Қайта, Құдайға нық сеніп, мәңгі 
құтқарылмақпыз.

Жақыптың 1:21 Ендеше, өздеріңде қалған барлық арамдық пен жамандық 
атаулыны тастаңдар, жүректеріңе себіліп жатқан Ізгі хабарды 
кішіпейілділікпен қабылдаңдар! Ол сендерді күнәнің құлдығынан құтқара 
алады.

Жақыптың 5:20 Естеріңде болсын: кім күнәкарды теріс жолдан қайтарса, сол 
оның жанын рухани өлімнен құтқарып, көптеген күнәларының кешірілуіне 
себепші болады.

1 Петірдің 1:9 Ақыр соңында сенімдеріңнің нәтижесін: жандарыңның толықтай 
құтқарылуын қабылдамақсыңдар.

1 Петірдің 1:22 Шынайы хабарға мойынсұнып, күнәдан тазарған сендер 
бауырластарыңа деген нағыз сүйіспеншілікке кенелдіңдер. Енді бір-біріңді 
үздіксіз, шын жүректен сүйіңдер!

1 Петірдің 2:11 Сүйікті бауырластарым, (осы күнәкар дүниеде) жат жерлік 
адамсыңдар, сондықтан сендерге ескертемін: өз жандарыңа ұдайы қарсы 
шығатын арам құмарлықтардан бас тартыңдар!

1 Петірдің 4:19 Сонымен, Құдайдың еркі бойынша азап шегіп жүрген сендер, 
жандарыңды әрдайым уәдесін орындайтын Жаратушыға сеніп 
тапсырыңдар, әрі игі істер жасай беріңдер!

2 Петірдің 2:7,8 Ал әділ Лутты Тәңір Ие аман сақтап қалды. Ол 
айналасындағы арсыз адамдардың бұзық қылықтары үшін қатты қиналып 
жүрді. 8 Сол ізгі жан олардың арасында тұрып, Құдайдың бұйрығына 
қайшы іс-әрекеттерін күн сайын көріп, естіп, өзінің әділ ар-ұжданы алдында
азап шекті.

3 Жоханның 1:2 Сүйікті бауырым! Сенің рухани өміріңнің сау болғанындай, 
саған барлық жағынан да Құдайдан игілік пен денсаулық тілеймін.
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