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2 Korintiečiams 1:2-4 Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir 
Viešpaties Jėzaus Kristaus! 3 Tebūna palaimintas Dievas, mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios 
paguodos Dievas, 4 kuris guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, 
kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta 
paguoda, kuria patys Dievo guodžiami.

Patarlių 15:13 Linksma širdis atsispindi veide, širdies skausmas slegia 
dvasią.

1 Karalių 8:66 Aštuntą dieną jis paleido žmones; jie palaimino karalių ir 
nuėjo į savo palapines, džiaugdamiesi dėl to gero, kurį Viešpats 
padarė savo tarnui Dovydui ir visai Izraelio tautai. 

1 Metraščių 16:10 Didžiuokitės Jo šventu vardu. Tegul džiaugiasi širdis 
tų, kurie ieško Viešpaties.

Patarlių 12:25 Liūdesys žmogaus širdyje slegia jį, o geras žodis 
pralinksmina.

Patarlių 13:12 Ilgai neišsipildanti viltis kankina širdį; patenkintas 
troškimas gyvybės medis.

Izaijo 30:26 Mėnulis švies kaip saulė; saulė bus septynis kartus 
šviesesnė, kaip septynių dienų šviesa, kai Viešpats perriš savo 
tautos žaizdą ir pagydys kirčių padarytas žaizdas.

Ozėjo 13:8 Aš juos užpulsiu kaip lokė, netekusi jauniklių, ir draskysiu jų 
krūtines. Ten surysiu juos kaip liūtas, sudraskysiu kaip laukiniai 
žvėrys.

1 Samuelio 1:8,10 Jos vyras Elkana klausė: “Ona, ko verki? Kodėl 
nevalgai? Ko liūdi? Argi aš tau nesu vertesnis už dešimtį sūnų?” 10 
Ona labai nuliūdusi meldėsi ir graudžiai verkė.

Psalmynas 25:16,17 Pažvelk į mane ir pasigailėk manęs, nes esu 
vienišas ir suvargęs. 17 Mano širdies vargų pagausėjo, išvesk mane 
iš bėdų.

Psalmynas 34:18 Viešpats arti tų, kurių širdys sudužusios, išgelbsti 
tuos, kurių dvasia nusižeminusi.

Psalmynas 38:8 Nusilpęs, labai sudaužytas vaitoju dėl savo širdies 
nerimo.

Psalmynas 55:4 Širdis dreba mano krūtinėje, mirties siaubai apėmė 



mane.
Psalmynas 61:2,3 Mano širdžiai alpstant, nuo žemės krašto šaukiuos 

Tavęs. Užkelk mane ant aukštos uolos. 3 Tu esi man prieglauda, 
stiprus bokštas gintis nuo priešo.

Psalmynas 62:8 Pasitikėkite Juo, žmonės, visais laikais! Išliekite Jo 
akivaizdoje savo širdį. Dievas yra mums apsauga.

Psalmynas 73:26 Kai kūnas ir širdis sunyksta, Dievas yra mano širdies 
stiprybė ir mano dalis per amžius.

Psalmynas 77:2,3 Savo nelaimės dieną ieškojau Viešpaties; per naktį 
ištiesta mano ranka nepavargo; mano siela nepriėmė paguodos. 3 
Kai prisimenu Dievąvaitoju, aš skundžiuosi ir alpsta mano dvasia.

Psalmynas 86:11 Viešpatie, pamokyk mane savo kelio, kad 
vaikščiočiau tiesoje! Įtvirtink mano širdį Tavo baimėje.

Psalmynas 109:22  Aš esu vargšas ir beturtis, mano širdis sužeista.
Psalmynas 112:7,8 Bloga žinia jo neišgąsdins; tvirta yra jo širdis, nes 

jis pasitiki Viešpačiu. 8 Įsitvirtinusi jo širdis, jis nebijos, kol pamatys 
sugėdintus savo priešus.

Psalmynas 143:4 Mano dvasia nusilpo, sustingo širdis man krūtinėje.
Psalmynas 147:3 Jis gydo sudužusias širdis, žaizdas jų sutvarsto.
Patarlių 14:30 Sveika širdiskūno gyvybė, o pavydas pūdo kaulus.
Mokytojo 1:13 Aš nusprendžiau savo širdyje stebėti ir tyrinėti išmintimi 

visa, kas darosi šiame pasaulyje. Šią varginančią užduotį Dievas 
davė žmonių sūnums, kad ją vykdytų.

Mokytojo 2:10 Ko mano akys geidė, nieko joms neatsakiau, 
nedraudžiau savo širdžiai jokios linksmybės. Mano širdis džiaugėsi 
mano darbais, ir tai buvo atlyginimas už mano triūsą.

Mokytojo 2:22,23 Kokia nauda žmogui dirbti ir vargti pasaulyje? 23 
Visas jo gyvenimas pilnas vargo, sielvarto ir kančių; net naktį jis 
neturi poilsio. Tai taip pat tuštybė.

Mokytojo 11:10 Nesirūpink, atitolink pikta nuo savo kūno, nes vaikystė 
ir jaunystė yra tuštybė. 

Izaijo 30:29 Tada jūs giedosite kaip šventų iškilmių naktį ir nuoširdžiai 
džiaugsitės, lyg eidami į Viešpaties kalną, pas Izraelio Galingąjį, 
palydint fleitai.

Izaijo 57:15 Taip sako Aukščiausiasis ir Prakilnusis, kuris gyvena 
amžinybėje, kurio vardas šventas: “Aš gyvenu aukštybėje ir šventoje 
vietoje su tais, kurie turi atgailaujančią ir nuolankią dvasią, kad 
atgaivinčiau nuolankiųjų dvasią ir atgailaujančiųjų širdį.



Izaijo 65:14 mano tarnai giedos iš širdies džiaugsmo, o jūs verksite iš 
širdies skausmo ir dejuosite iš dvasios suspaudimo.

Izaijo 66:13,14 Kaip motina paguodžia kūdikį, taip Aš jus paguosiu; 
Jeruzalėje jūs būsite paguosti”. 14 Jūs tai matysite ir jūsų širdis 
džiaugsis, jūsų kaulai žaliuos kaip jauna žolė. Viešpaties ranka bus 
apreikšta Jo tarnams, o Jo rūstybėpriešams.

Jeremijo 15:16 Tavo žodžiais maitinuosi. Tavo žodis džiugina mane, jis 
yra mano širdies linksmybė; aš vadinuosi Tavo vardu, Viešpatie, 
kareivijų Dieve!

Jeremijo 24:7 Aš duosiu jiems širdis, kurios pažintų mane, kad Aš esu 
Viešpats. Jie bus mano tauta, o Aš jiems būsiu jų Dievas, nes jie grįš 
prie manęs visa širdimi.

Joną 14:1  “Tenebūgštauja jūsų širdys! Tikite Dievątikėkite ir mane!
Joną 14:27 Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip 

pasaulis duoda, Aš jums duodu. Tenebūgštauja jūsų širdys ir 
teneišsigąsta.

Joną 16:6 Kadangi jums tai pasakiau, liūdesys jūsų širdis užliejo.
Joną 16:22 Taip ir jūs dabar nuliūdę, bet Aš vėl jus pamatysiu; ir jūsų 

širdys džiūgaus, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims.
Apaštalų Darbai 2:46 Jie kasdien vieningai rinkdavosi šventykloje, o 

savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, vaišindavosi su 
džiugia ir tauria širdimi,

Romiečiams 9:2 kad man labai sunku ir nuolat liūdi mano širdis.
2 Korintiečiams 2:4 Nes aš jums rašiau iš didelio skausmo ir širdies 

sielvarto, su gausiomis ašaromis, ne tam, kad jus nuliūdinčiau, bet 
kad pažintumėte meilę, kurios taip apsčiai jums turiu.

Efeziečiams 5:19 kalbėdami vieni kitiems psalmėmis, himnais bei 
dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdyse 
Viešpatį,
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