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2 Қорынттықтарга 1:2-4 Құдай Әкеміз бен Иеміз Иса Мәсіх сендерге 
рақымын жаудырып, тыныштық сыйлай көрсін! 3 Иеміз Иса Мәсіхтің 
Әкесі Құдай мадақталсын! Құдай — қайырымды Әкеміз, жұбаныш пен 
жігер атаулының бастауы. 4 Ол бізді барлық азаптарымызда жұбатып, 
жігерлендіреді. Осылай Құдайдың өзімізді жігерлендірген жұбанышымен 
біз де әр түрлі қайғы-қасірет шегіп жүргендерді жігерлендіре аламыз.

Притчи 15:13 Жүректің қуанышы бет-жүзді жарқыратар, Жүректің қайғысы 
көңілді жабырқатар.

3 Царств 8:66 Сегізінші күні ол халықты үйлеріне қайтарды. Олар кетпей 
тұрып патшаға да ізгі тілек айтып баталарын берді. Бәрі Жаратқан Иенің 
өз қызметшісі Дәуітке және өз халқы Исраилге жасаған барлық 
игіліктеріне қуанып жүректері шаттанған күйі үйлеріне қайтып кетті.

1 Паралипоменон 16:10 Оның киелі атымен мақтаныңдар, Оған сиынатын 
сендер, шаттаныңдар!

Притчи 12:25 Сары уайым адамның еңсесін басар, Жақсы сөз оның көңілін 
тасытар.

Притчи 13:12 Ұзаққа созылған үміт жүрек қажытар, Орындалған тілек өмірді 
құлпыртар.

Ишая 30:26 Ай күндей нұрлы, ал күн әдеттегіден жеті есе артық сәуле 
шашып, жеті күнгі нұр бір күні жайнағандай болмақ. Жаратқан Ие өз 
халқының сынған сүйектерін таңып, Өзінің оларды жазалағанда 
жарақаттаған жерлерін сауықтыратын кезде осылай болады.

Ошия 13:8 Оларға қонжықтарынан айырылған ұрғашы аюдай бас саламын 
да, кеуделерін жарып тастаймын. Оларды арыстандай жалмап, жыртқыш 
аңдай жыртамын.

1 Царств 1:8,10 Сонда күйеуі оны жұбатып: «Ханна, сен неге жылай 
бересің, неге тамақ ішпейсің? Жүрегің неден жабырқаулы? Мен сен үшін 
он ұлдан да артық емеспін бе?» — деп сұрайтын. 10 Бірде отбасы 
Шилода құрбандық шалып, ішіп-жеп болған соң, Ханна орнынан тұрып, 
Жаратқан Иенің киелі үйінің қасына барды. Ал діни қызметкер Ели 
кіреберіс жақтауының жанында өз орындығында отырған болатын.

Жыры 24:16,17 Рақыммен салсаңшы маған назарыңды, Жападан-
жалғызбын, рухым жабырқаңқы. 17 Жүрегімнің қайғысы молайып келеді, 
Қиыншылықтан азат етсеңші мені.

Жыры 33:18 Әділдер жалынса, Иеміз құлақ салады,Күллі қиындықтан 
оларды құтқарып алады.

Жыры 37:9 Әбден әлсіреп, шалдығып-шаршаймын, Жан азабынан қатты 
ыңқылдаймын.

Жыры 54:5 Жүрегім қинала дірілдейді, Өлімнің қорқынышы тап береді.
Жыры 60:3,4 Сары уайымға салынды жан дүнием, Өзіңе сиынамын жердің 



шетінен, Шыға алмас шыңға мені шығаршы Сен. 4 Себебі бас сауғалар 
панам болып келесің, Жаудан қорғайтын берік бекінісім Өзіңсің.

Жыры 61:9 Халайық, лайым Оған сенім артыңдар, Ойларыңды Оған толық 
ашыңдар, Құдай — біздің панамыз, мұны ұмытпаңдар!

Жыры 72:26 Тәнім әлсіреп, жаным шаршағанмен, Уа, Құдай, мәңгілік жар 
боласың Сен, Жүрегімнің берік тірегі бола бересің.

Жыры 76:3,4 Қиын кезде де Иеме бет бұрамын, Түнде қол жайып, тоқтамай 
сиынамын, Жан дүнием бас тартады жұбаныштан. 4 Қатты күйзелемін 
Құдайды есіме алсам, Рухым әлсірейді, егер де ойға шомсам. 

Жыры 85:11 О, Жаратқан, ақ жолыңа бағыттай гөр мені, Өзіңнің шындығыңа 
сәйкес жүргім келеді, Тек Сені ардақтауға нығайтшы жүрегімді.

Жыры 108:22 Өйткені мен бейшара, мүсәпірмін, Әрі жаралы — бойымдағы 
жүрегім.

Жыры 111:7,8 Сондай адам қауесеттен қорықпайды, Жаратқанға сеніп 
жүрегі қобалжымайды, 8 Қайта, жүрегі нық, үрейленбейді, Соңында 
жаулардың жеңілісін көреді.

Жыры 142:4 Көңілім жабырқаңқы, рухым түсті, Қорқыныштан менің үрейім 
ұшты.

Жыры 146:3 Жаралы жүректерді сауықтырар, Қайғы-қасіреттерін Ол 
жұбатар.

Притчи 14:30 Жан тыныштығы ғұмырды ұзартар, Ал қызғаныш денеге жара 
салар.

Екклесиаста 1:13 Мен өзімді шын жүректен осы дүниеде болып жатқан 
нәрселерді зерттеп ұғынып, ақыл-парасатпен сынап ашуға арнадым. 
Құдайдың адам баласына артқан жүгі қандай ауыр!

Екклесиаста 2:10 Көзім түсіп, ұнатқанның ешқайсысынан бас тартқан 
жоқпын. Ешқандай көңіл көтеруден де шет қалған емеспін. Бірақ та жан 
дүниемнің басты қуанышы атқарған еңбегім болды. Ал еңбегімнің қызығы 
сол еңбектің өзі ғана еді.

Екклесиаста 2:22,23 Солай болғанда адам баласына осы өткінші дүниеде 
атқарған бейнетті еңбегінен және жан салған ұмтылысынан не пайда? 23 
Ол өмір бойы міндетін өтеп, азап пен мехнат шегіп жүреді, тіпті түнде де 
оның ақыл-санасы толықтай тынықпайды. Бұл да бекершілік.

Екклесиаста 11:10 Сондықтан жан дүниеңнен ашу-ызаны, өміріңнен 
зұлымдықты аластат! Себебі балалық пен жастық шағың тез ғайып 
болмақ.

Ишая 30:29 Ал, Құдайдың халқы, сендер Оған бағышталған мейрам күнінің 
қарсаңындағы кеште қуана шырқайтындай ән салатын боласыңдар. 
Сендер Исраилдің жартастай берік Қорғаушысы — Жаратқан Иенің Сион 
тауына қарай сыбызғының даусына сәйкес салтанатты шерумен жүріп 
бара жатқан кездеріңдей, жүректерің шаттыққа кенелмек.

Ишая 57:15 Себебі Киелі Құдай деп аталған, мәңгі тірі дәріптелген Алла 
Тағала мынаны да айтады: «Мен көктегі киелі мекенімде тұрамын. 
Сондай-ақ күйреп, күнәсіне шын көңілден өкінген кішіпейіл жанның 



қасында да боламын. Оны қайтадан рухтандырып, жаралы жүрегін 
сауықтырамын.

Ишая 65:14 Олар көтеріңкі көңілмен ән шырқаса, сендер қинала айқайлап, 
жаралы жүрекпен еңіреп жылайтын боласыңдар.

Ишая 66:13,14 Шешесінің бөбегін жұбатқанындай, Мен де сендерді 
жұбатпақпын. Иерусалимде жұбаныш табасыңдар. 14 Мұның бәрін көріп, 
шаттанып, көңілденесіңдер. Көк шөп секілді өсіп-өнетін боласыңдар. 
Осылай Жаратқан Ие Өзіне қызмет ететіндерді құдіретімен қорғап-
қолдап, ал қарсы шыққандарға қаһарын төгетін болады.

Еремия 15:16 Сөздерің маған жеткен кезде, олардан рухани нәр алып жан 
дүниеме азық еттім. Сенің сөздерің маған қуаныш әкеліп, жүрегім ләззат 
тапты. Себебі мен Сенің есіміңмен аталғанмын, уа, Әлемнің Әміршісі 
Құдай Ие.

Еремия 24:7 Оларға Мені, Жаратқан Иені, жақыннан танып біле алатын 
жүрек сыйлаймын. Олар Маған шын жүректен қайтып келгендіктен Менің 
халқым, ал Мен олардың Құдайы боламын.

Жохан 14:1 — Көңілдерің толқымасын! Құдайға сеніңдер және Маған да 
сеніңдер!

Жохан 14:27 Мен сендерге амандық пен тыныштық сыйлаймын, Өзімнің 
тыныштығымды беремін. Менің беретінім осы дүниенің беретін өткінші 
тыныштығы сияқты емес, сондықтан көңілдерің қобалжып, қорықпаңдар.

Жохан 16:6 Қайта, Менің айтқандарымнан көңілдерің жабырқап, мұңайып 
тұрсыңдар.

Жохан 16:22 Сендер де қазір солай қайғылысыңдар. Бірақ Мен сендерді 
қайта көремін, сонда қатты қуанасыңдар, қуаныштарыңды ешкім тартып 
ала алмайды.

Елшілердің Iстері 2:46 Олар күн сайын ғибадатханада ниеттес көңілмен 
бірге болды; сонымен қатар өз үйлерінде де бас қосып, нан үзу рәсімін 
орындап, ақпейілмен қуана бірге тамақ ішіп отырды,

Римдіктерге 9:2 қасіретім зор, жүрегім үздіксіз сыздайды;
2 Қорынттықтарга 2:4 Оны қатты қиналып, жүрегім ауырып, көзіме жас ала 

отырып жаздым. Өздеріңді қайғырту үшін емес, қайта, шексіз сүйетінімді 
ұғындыру үшін жаздым.

Ефестіктерге 5:19 Бір-біріңді Забур жырлары, мадақтау өлеңдері және 
Киелі Рух дарытқан әндер арқылы жігерлендіріп, Иемізді ән-күймен шын 
жүректен дәріптеңдер.
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