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Матай 11:28-30 Эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн хүмүүс ээ, бүгд Над уруу 
ир. Би та нарыг амраая. 29 Буулгыг минь өөр дээрээ авч, Надаас суралц. 
Учир нь Би зүрх сэтгэлдээ дөлгөөн, даруу билээ. Тэгээд та нар сэтгэлдээ 
амралтыг олох болно. 30 Миний буулга амархан, Миний ачаа хөнгөн гэв.

Эхлэл 2:7 ЭЗЭН Бурхан тоос шорооноос хүнийг бүтээж, амин амьсгалыг 
хамраар нь үлээж оруулахад, хүн амьд оршигч болжээ.

Эхлэл 34:2,3,8 Хивичүүдийн Хаморын хүү буюу тэр нутгийн жонон Шехем 
түүнийг хараад, авчирч хүчирхийлэн бузарлав. 3 Түүний сэтгэл Иаковын 
охин Динад хүчтэй татагдаж, тэр охиныг хайрлан, энхрий үгээр түүнтэй 
ярив. — Хамор тэдэнтэй ярилцан,—Миний хүү Шехем танай охинд үнэн 
сэтгэлээсээ дурласан учир түүнийг Шехемд эхнэр болгон өгөөч.

Тооллого 21:4 Дараа нь тэд Едомын нутгийг тойрон явахаар Улаан тэнгисийн
замд буй Хор уулаас хөдөлсөн юм. Аяны улмаас ард түмэн тэвчээргүй 
болов.

Дэд Хууль 4:29 Харин тэндээс чи өөрийн Бурхан ЭЗЭНийг эрэх болно. Хэрэв 
чи Түүнийг бүх зүрхээрээ, бүх сэтгэлээрээ эрвэл олно.

Шүүгчид 16:16 Тэр өдөр бүр түүнийг үгээрээ дарамтлан зовоосонд, түүний 
сэтгэл санааг мохоов.

1 Самуел 18:1 Давид Саултай ярилцаж дуусахад, Ионатаны сэтгэл Давидын 
сэтгэлтэй нийцэв. Ионатан Давидыг өөрийн адил хайрлалаа.

1 Хаадын Дээд 1:29 Хаан тангараглаж, — Миний амьдралыг бүх зовлонгоос 
аварсан ЭЗЭНий амьд буйгаар тангараглая.

2 Хаадын Дэд 4:27 Эмэгтэй толгод уруу Бурханы хүн уруу ирээд, хөлөөс нь 
зуурч авав. Гехази түүнийг зайлуулах гэж ойртлоо. Харин Бурханы хүн — 
Түүнийг орхи, учир нь түүний сэтгэл дотор нь шаналж байна. ЭЗЭН үүнийг 
нь надаас нууцлан, надад хэлсэнгүй гэв.

Иов 7:11 Иймээс би амаа хамхихгүй. Сүнснийхээ шаналал дотор би ярьж, 
сэтгэлийнхээ уй гашуу дотор би гомдоллох болно.

Иов 14:22 Гэвч бие нь түүнийг шаналгадаг бөгөөдтэрээр зөвхөн өөрийнхөө л 
төлөө гашууддаг билээ гэв.

Иов 19:2 Хэдий болтол та нар намайг тарчлааж, үгсээр намайг бяцлах юм 
бэ?

Иов 27:2 Эрхийг минь хассан Бурхан болоодсүнсийг минь гашуун болгосон 
Төгс Хүчит Нэгэний амьд буйгаар тангараглая.

Иов 30:25 Амьдрал нь хүнд нэгний төлөө би уйлж байгаагүй гэж үү? 
Үгээгүйчүүдийн төлөө миний сэтгэл шаналж байгаагүй гэж үү?

Дуулал 6:3,4 Миний сэтгэл ч ихэд шаналж байна. Харин ЭЗЭН, Та хэр удах 
вэ? 4 ЭЗЭН, буцан ирж, миний сэтгэлийг хэлтрүүлээч, Өөрийн хайр 
энэрлийн улмаас намайг авраач.



Дуулал 7:1,2 Миний Бурхан ЭЗЭН, Таны дотор би хоргодсон билээ. Намайг 
мөшгөж буй бүгдээс намайг авран, чөлөөлөөч. 2 Эс тэгвэл чөлөөлөх 
хүнгүйд намайг чирэн, тэрээр арслан мэт намайг урж тастчина.

Дуулал 17:13 Босооч, ЭЗЭН, Түүнтэй тулж, түүнийг доош унагаач. Өөрийн 
илдээр миний сэтгэлийг хорон муу хүнээс авраач.

Дуулал 23:3 Тэр миний сэтгэлийг сэргээдэг. Тэр Өөрийнхөө нэрийн төлөө 
Зөвийн замаар намайг хөтөлдөг.

Дуулал 25:20 Миний сэтгэлийг хамгаалж, намайг авраач. Би Таны дотор 
хоргоддог учир намайг ичгүүрт бүү оруулаач.

Дуулал 33:19 Тэдний сэтгэлийг үхлээс аварч,Тэднийг өлсгөлөн дунд амьд 
үлдээхийн тулд байдаг юм.

Дуулал 34:22 ЭЗЭН Өөрийн зарц нарын сэтгэлийг авардаг бөгөөдТүүний 
дотор хоргоддог хэн нь ч буруушаагдахгүй.

Дуулал 35:12,13 Тэд сэтгэлийг минь өнчрүүлэн Тусыг минь усаар хариулдаг. 
13 Харин миний хувьд тэднийг өвчтэй байхад би тааран хувцас өмссөн. Би
сэтгэлээ мацгаар зовоосон бөгөөд Миний залбирал цээжинд минь буцан 
ирсээр байв.

Дуулал 41:4 Би “ЭЗЭН, намайг нигүүлсээч. Би Таны эсрэг нүгэл үйлдсэн 
учраас миний сэтгэлийг эдгээгээч” гэв.

Дуулал 42:5,11 Сэтгэл минь ээ, чи юунд цөхөрнө вэ? Яагаад чи миний дотор 
үймүүлэгдэнэ вэ? Бурханд найд, Учир нь Түүний оршихуйн авралын төлөө 
Би Түүнийг дахин магтах болно. 11 Сэтгэл минь ээ, чи юунд цөхөрнө вэ? 
Яагаад чи миний дотор үймүүлэгдсэн бэ? Бурханд найд, Учир нь би 
өөрийн туслагч болон өөрийн Бурханыг, Түүнийг л магтах болно. (Дуулал 
42:6,11; 43:5)

Дуулал 56:13 Учир нь Та миний амийг үхлээс,Түүгээр ч барахгүй, амьдын 
гэрэлд Бурханы өмнө намайг алхуулахын тулдМиний хөлийг бүдрэхээс 
аварсан.

Дуулал 69:10 Намайг мацаг барин сэтгэлдээ уйлахад,Тэр нь чухамдаа миний 
шившиг болсон.

Дуулал 69:18 Сэтгэлд минь ойртон ирж, түүнийг авраач ээ.Миний 
дайснуудын учир намайг золиоч!

Дуулал 86:13 Учир нь надад хандсан Таны хайр энэрэл аугаа бөгөөдТа 
миний сүнсийг Үхэгсдийн орны гүнээс аварсан.

Дуулал 97:10 Өөрийн бурханлаг хүмүүсийн сэтгэлийг хамгаалдагЭЗЭНийг 
хайрлагч та нар, бузар мууг үзэн яд.Тэр тэднийг хорон муу хүний гараас 
авардаг.

Дуулал 107:9 Учир нь Тэр цангасан сэтгэлийг хангалуун болгож,Өлссөн 
сэтгэлийг сайн зүйлсээр дүүргэсэн.

Дуулал 116:4 Тэгээд би ЭЗЭНий нэр дээр дуудан “Өө, ЭЗЭН, би Танаас гуйя, 
амийг минь авраач!” гэв.

Дуулал 116:8 Учир нь Та миний сэтгэлийг үхлээс, Нүдийг минь нулимснаас, 



Хөлийг минь бүдрэхээс аварсан билээ.
Дуулал 119:28 Гашуудлаас болж сэтгэл минь уйлдаг.Өөрийн үгийн дагуу 

намайг хүчжүүлээч.
Дуулал 120:2 Өө, ЭЗЭН, миний сэтгэлийг худалч уруулаас болонХудал 

хуурмаг хэлнээс авраач.
Дуулал 121:7 ЭЗЭН чамайг бүх хор хөнөөлөөс сахин хамгаална. Тэр чиний 

сэтгэлийг сахина.
Дуулал 124:7 Бидний сэтгэл анчны урхинаас мултрах шувуу шиг зугтсан 

билээ.Урхи эвдэрсэн бөгөөд бид ч зугтсан.
Дуулал 138:3 Миний дуудсан өдөр Та надад хариулжээ. Та сэтгэлийг минь 

хүчтэй болгон намайг зоригжуулсан.
Сургаалт Үгс 6:32 Эмэгтэй хүнтэй завхайрагч хүн ухааны гачаалд автдаг 

нэгэн байх бөгөөд Завхайрснаараа өөрийгөө хөнөөдөг.
Сургаалт Үгс 22:25 Эс тэгвээс чи түүн шиг болж, өөрийгөө занганд оруулж 

магадгүй шүү.
Иеремиа 20:13 ЭЗЭНд дуул, ЭЗЭНийг магт! Учир нь Тэрээр үгээгүй ядуу 

нэгний сэтгэлийг бузар мууг үйлдэгчийн гараас ангижруулав.
Иеремиа 31:25 Учир нь Би ядарч эцсэн хүмүүсийг хангаж, сульдсан 

хүмүүсийг сэргээдэг”.
Езекиел 13:20,21 Тиймээс Эзэн БУРХАН ийнхүү айлдаж байна. — Харагтун, 

тэнд шувуу мэт сүнснүүдийг авлах та нарын шидэт уяаны эсрэг Би байгаа 
бөгөөд Би тэдгээрийг та нарын гараас тасална. Та нарын шувуу мэт агнах 
тэдгээр сүнснүүдийг ч хүртэл, тэднийг Би явуулах болно. 21 Би бас та 
нарын гивлүүрүүдийг хуу татаж, Өөрийн ард түмнийг та нарын гараас 
чөлөөлнө. Тэд авлагдахаар та нарын гарт хойшид байхгүй байх болно. Та 
нар Намайг ЭЗЭН гэдгийг мэдэх болно.

Матай 10:28 Биеийг хөнөөх хүмүүсээс бүү ай. Учир нь тэд сэтгэлийг хөнөөж 
үл чадна. Харин махан бие болоод сэтгэлийг, хоёуланг нь тамд устгаж 
чадах Түүнээс айгтун.

Матай 16:26 Учир нь хүн бүх дэлхийг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг 
байх билээ? Эсвэл амийнхаа оронд юугаа өгөх билээ? (Марk 8:36,37)

Матай 22:37 Тэр түүнд — “Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа 
өөрийн Бурхан Эзэнээ хайрла”.

Матай 26:38 Тэгээд тэдэнд — Сэтгэл минь үхтлээ зовж байна. Энд үлдээд, 
Надтай хамт сэргэг байцгаа гэв. (Марk 14:34)

Марk 12:30 Чи өөрийн Бурхан Эзэнийг бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаан, 
бүх хүчээрээ хайрлагтун” гэсэн нь юм.

Лук 12:20 харин Бурхан түүнд “Мунхаг чи, яг энэ шөнө амь чинь чамаас 
нэхэгдэх болно. Тэгвэл чиний бэлтгэснийг хэн эзэмших вэ?” гэж айлджээ.

Лук 21:19 Та нар өөрсдийн тэвчээрээр амиа олж авна.
Иохан 12:27 Одоо сэтгэл минь шаналж байна. Би юу гэж хэлэх юм бэ? “Аав 

аа, энэ цагаас Намайг авраач” гэх үү? Гэвч Би энэ зорилгын төлөө энэ цагт



л ирсэн.
Үйлс 14:22 дагалдагчдын сэтгэлийг бэхжүүлж, үргэлж итгэлтэй байгаарай гэж

урамшуулан, — Бид олон зовлон туулж байж Бурханы хаанчлалд орох 
ёстой гэлээ.

Үйлс 15:24 Бид тэдэнд даалгаагүй байтал биднээс [очсон] зарим нь өөрсдийн
үгээрээ та нарт төвөг удаж, сэтгэлийг тань үймрүүлснийг сонссон тул

1 Коринт 15:45 Тийнхүү “Анхны хүн Адам амьд сэтгэл болсон” гэж бичигджээ. 
Сүүлчийн Адам нь амь өгөгч сүнс болов.

1 Тесалоник 5:23 Амар тайвны Бурхан Өөрөө та нарыг бүрэн ариусгаг. Сүнс, 
сэтгэл, бие тань бидний Эзэн Есүс Христийг ирэхэд бүрэн хамгаалагдсан 
бөгөөд гэм зэмгүй байх болтугай.

Еврей 6:19 Энэхүү найдвар бидэнд сэтгэлийн зангуу мэт байдаг бөгөөд 
найдвартай ба хөдөлгөөнгүй, мөн хөшиг дотор нэвтрэн ордог.

Еврей 10:39 Харин бид сүйрэл уруу ухралт хийдэг хүмүүс бус, харин итгэж, 
амийг хадгалдаг хүмүүс билээ.

Иаков 1:21 Тиймээс та нар бүх бузар байдал, хорон санааныхаа бүх л 
үлдэгдлийг хаяж, өөрсдийн чинь дотор суулгагдсан үгийг даруухнаар 
хүлээж авагтун. Тэр үг та нарын сэтгэлийг аврах чадалтай.

Иаков 5:20 хуурамч замаас нь нүгэлтнийг эргүүлж авчирсан тэр хүн түүний 
сэтгэлийг үхлээс аварч, тоо томшгүй олон нүглийг халхлах болно гэдгийг 
түүнд мэдүүлэгтүн.

1 Петр 1:9 Ингэхдээ та нар итгэлийнхээ үр дүнд сэтгэлийн авралыг олж авна.
1 Петр 1:22 Та нар үнэнд дуулгавартай байснаараа сэтгэлээ ариусгаж чин 

сэтгэлээс ах дүүсээ хайрлах болсон учир бие биеэ зүрх сэтгэлээсээ 
халуунаар хайрлагтун.

1 Петр 2:11 Хайрт хүмүүс ээ, сэтгэлийн чинь эсрэг дайн хийдэг махан биеийн 
хүсэл тачаалуудыг цээрлэхийг харь хүмүүс болон түр хугацаагаар байгч та
нараас би гуйя.

1 Петр 4:19 Тиймээс Бурханы хүслийн дагуу зовогсод зөвийг үйлдэхдээ 
итгэмжит Бүтээгчид сүнсээ даатгаг.

2 Петр 2:7,8 ёс зарчимгүй хүмүүсийн садар самуун явдлаар дарамтлагдсан 
зөвт Лотыг аварсан юм бол, 8 (учир нь тэрхүү зөвт хүн тэдний дунд 
амьдрах зуураа өөрийн харж, сонссон тэдний ёс бус явдлаас болж зөвт 
сэтгэл нь өдрөөс өдөрт шаналан зовж байлаа)

3 Иохан 1:2 Хайрт минь, сэтгэл тань амар тайван байгаагийн адил бүх зүйл 
тань сайн сайхан байж, эрүүл энх байгаасай хэмээн би залбирч байна.
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