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2 Коринф 1:2-4 Кудай Атабыз жана Теңирибиз Ыйса Машайак силерге 
ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. 3 Теңирибиз Ыйса 
Машайактын Кудайы жана Атасы, боорукердиктин жана сооронуунун 
булагы болгон Кудай Ата макталсын! 4 Кудай бизди соороткондой эле, 
ар кандай кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткандарды соорото 
алышыбыз үчүн, Ал бизди бардык кыйынчылыктарыбызда сооротуп 
жатат.

Акылмандык 15:13 Жүрөктөгү кубаныч жүздү жайдары кылат, ал эми 
жүрөктөгү кайгы көңүлдү чөгөрөт. 

1 Падыша 8:66 Сулайман сегизинчи күнү элди таратты. Алар падышага 
бата берип, Теңирдин Өз кулу Дөөткө жана Өз эли Ысрайылга көрсөткөн 
ырайымына чын жүрөктөрүнөн кубанып, шаттанып, чатырларына 
кайтышты.

1 Chronicles 16:10 Анын ыйык ысымы менен мактангыла. Теңирди 
издегендердин жүрөгү кубансын.

Акылмандык 12:25 Жүрөгүндөгү санаа адамдын көңүлүн чөктүрөт, ал эми 
жылуу сөз аны кубантат.

Акылмандык 13:12 Көпкө чейин ишке ашпаган үмүт жүрөктү кыйнайт, ал 
эми ишке ашкан үмүт – өмүр дарагы.

Иcаия 30:26 Теңир Өз элинин жараатын таңган күнү, дартын айыктырган 
күнү ай жарыгы күн жарыгындай болот, ал эми күн жарыгы жети эсе 
жарык болот, жети күндүн жарыгындай болот.

Ошуя 13:8 Мен аларга мамалактарынан ажыраган ургаачы аюудай кол 
салам, алардын көөдөнүн жарып салам, Мен аларды ошол жерде 
ургаачы арстандай болуп жеп салам, аларды талаа жырткычтары тытып 
кетишет.

1 Шемуел 1:8,10 Ошондо күйөөсү Элкана ага: «Анна! Эмнеге ыйлайсың, 
эмне үчүн тамак жебейсиң, эмнеге кайгырасың? Мен сен үчүн он уулдан 
артык эмесминби?» – деди. 10 Аял кайгырып, көзүнүн жашын көл кылып 
ыйлап, Теңирге сыйынды.

Забур 24:16,17 Мага назар салып, ырайым кыл, анткени мен жалгызмын, 
кыйналдым. 17 Жүрөгүмдөгү кайгы көбөйдү, мени кыйынчылыктан 
куткар. 

Забур 33:19 Теңир чын дилинен өкүнгөндөргө жакын, моюн сунгандарды 
куткарат.

Забур 37:9 Алсырап, аябай кыйналып жатам, жүрөгүм сыздагандан 
кыйкырып жатам.

Забур 54:5 Жүрөгүм титиреп жатат, мени өлүм коркунучу каптады.



Забур 60:3,4 Жүрөгүм кайгыга чөгүп жаткандыктан, мен Сени жердин 
түбүнөн чакырып жатам. Мени өзүм чыга албай турган аскага чыгар. 4 
Анткени Сен менин баш калкалар жайымсың, Сен менин душмандан 
коргогон бекем мунарамсың.

Забур 61:8 Менин куткарылуум да, даңкым да Кудай. Менин бекем чебим 
да, баш калкалар жайым да Кудай.

Забур 72:26 Денем да, жүрөгүм да алсырады, бирок жүрөгүмдүн жөлөгү, 
түбөлүк үлүшүм – Кудай.

Забур 76:3,4 Башыма кыйынчылык түшкөн күнү Теңирди издейм; түн 
ичинде сунулган колум түшпөйт; жаным тынчтангысы келбейт. 4 Кудайды 
ойлоп титиреп жатам. Ойлоно берип, рухум алсырап бара жатат.

Забур 85:11 Сенин чындык жолуңда жүрүшүм үчүн, мени Өз жолуңа сал, 
Теңирим. Сенин ысымыңдан коркуп турушум үчүн, жүрөгүмдү бекемде. 

Забур 108:22 Анткени мен жардымын жана жакырмын, менин жүрөгүм 
жаралуу.

Забур 111:7,8 Ал жаман сөздөн коркпойт, Теңирге таянгандыктан, анын 
жүрөгү бекем. 8 Анын жүрөгү туруктуу. Ал душмандарын көргөндө, 
коркуп кетпейт. 

Забур 142:4 Ошондо ындыным өчүп калды, жүрөгүм сенейип катып калды.
Забур 146:3 Ал жүрөгү жаралангандарды айыктырат, аларды кайгысынан 

арылтат.
Акылмандык 14:30 Момун жүрөк – денеге өмүр, ал эми көрө албастык – 

сөөккө ириң.
Жашоо мааниси 1:13 Мен асман астында эмне болуп жатса, ошонун 

баарын акыл менен сынаганга, изилдегенге көңүл койдум: бул татаал 
ишти Кудай адам баласына машыгып турсун деп берген.

Жашоо мааниси 2:10 Көзүмдүн бир да каалоосун четке каккан жокмун. 
Жүрөгүм каалаган кубанычты тыйган жокмун, анткени жүрөгүм менин 
бардык иштериме кубанып турду, бул менин бардык иштеримден алган 
үлүшүм болду.

Жашоо мааниси 2:22,23 Ошондуктан адам күн астында эмгектенген бардык 
эмгегинен, жүрөгүнүн түйшүктөрүнөн эмне табат? 23 Анткени анын бүт 
өмүрү – кайгы, бардык эмгеги – тынчсыздануу. Атүгүл, түн ичинде анын 
жүрөгү тынч албайт. Бул да курулай убаракерчилик экен!

Жашоо мааниси 11:10 Жүрөгүңдөн кайгыны жок кыл, денеңди жамандыктан 
алыс кыл, анткени балалык да, жаштык да – курулай убаракерчилик.

Иcаия 30:29 Ал эми силер ыйык майрамдын түнүндөгүдөй ырдайсыңар, 
жүрөгүңөр Теңирдин тоосуна, Ысрайылдын аскасына чоор менен чыгып 
бара жаткан адамдын жүрөгүндөй кубанат.

Иcаия 57:15 Анткени Улуу, Даңкталган, Түбөлүк Жашоочу, Ысымы Ыйык 
мындай деп жатат: «Мен бийик асмандын үстүндө жана ыйык жайда 
жашайм, ошондой эле моюн сунгандардын рухун тирилтиш үчүн, 



кайгыргандардын жүрөгүн тирилтиш үчүн, кайгыргандар менен, руху 
менен моюн сунгандар менен бирге жашайм.

Иcаия 65:14 Менин кулдарым кубанышат, силер болсо уятка каласыңар. 
Менин кулдарым жүрөктөрүнүн кубанганынан ырдашат, силер болсо 
жүрөгүңөрдүн кайгысынан кыйкырасыңар, рухуңардын кыйналганынан 
боздоп ыйлайсыңар.

Иcаия 66:13,14 Мен силерди энеси баласын соороткондой сооротом. Силер 
Иерусалимде соороносуңар. 14 Ошондо муну көрүп, жүрөгүңөр кубанат, 
сөөгүңөр жаш өсүмдүктөй гүлдөйт». Теңирдин колу Өзүнүн кулдарына 
ачылат, Өз душмандарына болсо каарданат.

Жеремия 15:16 Мен Сенин сөздөрүңө кулак салып, аларды жутуп алдым. 
Сенин сөзүң мен үчүн кубаныч, менин жүрөгүмө шаттык болуп калды, 
анткени, Себайот Кудай-Теңир, мен Сенин ысымың менен аталам.

Жеремия 24:7 Мен аларга Менин Теңир экенимди биле турган жүрөк 
берем, ошондо алар Менин элим болушат, Мен болсо алардын Кудайы 
болом. Анткени алар Мага чын жүрөктөн кайрылышат».

Жахан 14:1  «Кайгырбагыла. Кудайга жана Мага ишенгиле.
Жахан 14:27 Силерге тынчтык калтырып жатам, силерге Өз тынчтыгымды 

берип жатам. Менин силерге бергеним бул дүйнөнүн бергениндей эмес. 
Кайгырбагыла жана коркпогула.

Жахан 16:6 Айткан сөздөрүмдөн улам жүрөгүңөр кайгыга толду.
Жахан 16:22 Ошол сыяктуу эле силер да азыр кайгырып жатасыңар. Бирок 

Мен силерди кайра көрөм, ошондо жүрөгүңөр кубанычка толот жана ал 
кубанычты силерден эч ким тартып албайт.

Элчилер 2:46 Күн сайын ийбадатканада чогуу болушчу, үйлөрдө нан 
сындырып, кубаныч менен, таза жүрөк менен тамактанышчу,

Рим 9:2 Менин кайгым чоң, жүрөгүм сыздап турат.
2 Коринф 2:4 Силерди капа кылыш үчүн эмес, менин силерге болгон терең 

сүйүүмдү сезишиңер үчүн, кайгыга батып, жүрөгүм сыздап, көз жашымды 
төгүп жаздым.

Эфес 5:19 бири-бириңерге забурларды, даңктоо ырларын жана рухий 
ырларды айтып, Теңирди чын жүрөгүңөр менен даңктап ырдагыла;
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