
Malay - Jiwa Kitab Suci - Soul Scriptures

Matius 11:28-30 Marilah kepada-Ku, hai kamu semua yang lelah kerana 
memikul beban yang berat; Aku akan membebaskan kamu daripada 
beban kamu. 29 Ikutlah perintah-Ku dan terimalah ajaran-Ku, kerana Aku
ini lemah lembut dan rendah hati; kamu akan mendapat kesejahteraan. 
30 Perintah yang Aku berikan kepada kamu mudah diturut, dan beban 
yang Aku berikan mudah dipikul.

Kejadian 2:7 Kemudian TUHAN Jehovah mengambil sedikit tanah dan 
membentuk manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke
dalam lubang hidungnya; maka hiduplah manusia itu.

Kejadian 34:2,3,8 Apabila Sikhem nampak Dina, dia melarikan gadis itu lalu
merogolnya. Sikhem ialah anak lelaki Hamor, orang Hewi yang menjadi 
pemerintah di wilayah itu. 3 Tetapi Sikhem sangat tertarik kepada Dina 
sehingga jatuh cinta kepadanya. Dia berusaha supaya gadis itu 
mencintainya pula. 8 Hamor berkata kepada Yakub, “Sikhem, anak saya 
sudah jatuh cinta kepada anak perempuan tuan; saya mohon supaya 
tuan mengizinkan anak saya berkahwin dengan dia.

Bilangan 21:4 Kemudian umat Israel meninggalkan Gunung Hor dan 
mengikut jalan yang menuju ke Teluk Akaba untuk mengelilingi tanah 
Edom. Tetapi di tengah jalan mereka hilang sabar,

Ulangan 4:29 Di sana kelak kamu akan mencari TUHAN, Jehovah kamu, 
dan jika kamu mencari-Nya dengan segenap hati, kamu akan menemui 
Dia.

Hakim-Hakim 16:16 Tiap-tiap hari Delila terus-menerus merengek-rengek 
dan mendesak, sehingga Simson bosan mendengarnya.

1 Samuel 18:1 Raja Saul dan Daud selesai bercakap-cakap. Selepas itu, 
putera Raja Saul yang bernama Yonatan sangat tertarik kepada Daud, 
dan mula mengasihinya seperti dia mengasihi dirinya sendiri.

1 Raja-Raja 1:29 Raja bertitah kepadanya, “Beta berjanji demi TUHAN yang 
hidup, yang telah menyelamatkan beta daripada segala kesusahan,

2 Raja-Raja 4:27 Tetapi apabila perempuan itu sampai di hadapan Elisa, dia
bersujud dan memegang kaki Elisa. Gehazi hendak menyingkirkan dia, 
tetapi Elisa berkata, “Biarkanlah dia. Tidakkah kamu tahu bahawa dia 
sedang berdukacita? Tetapi TUHAN belum memberitahu aku apa-apa.”

Ayub 7:11 Tidak! Aku tidak dapat berdiam. Rasa marah dan sakit hati tidak 
dapat aku pendam. Aku mesti membuka mulutku, dan mencurahkan isi 



hatiku.
Ayub 14:22 Mereka hanya merasakan kesakitan badan sendiri, dan 

menderita kepedihan hati.”
Ayub 19:2 “Mengapakah kamu terus mengecam aku, dan menyeksa aku 

dengan perkataan kamu?
Ayub 27:2 “Demi Jehovah Yang Maha Kuasa, Jehovah yang hidup, yang 

enggan memberi aku keadilan dan yang memedihkan hidupku,
Ayub 30:25 Tidakkah aku menangis bersama-sama orang dalam kesusahan,

dan mengasihani orang yang berkekurangan?
Mazmur 6:3,4(4,5) Hatiku resah gelisah. Sampai bilakah Engkau tinggalkan 

aku, ya TUHAN? 4(5) TUHAN, datanglah dan selamatkanlah aku, 
selamatkanlah aku daripada maut demi kasih-Mu.

Mazmur 7:1,2(2,3) Ya TUHAN, Jehovahku, aku berlindung kepada-Mu; 
selamatkanlah dan lepaskanlah aku daripada semua orang yang 
memburu aku. 2(3) Jangan biarkan mereka seperti singa yang menerkam
dan menyeret aku ke tempat yang tiada seorang pun dapat 
menyelamatkan aku.

Mazmur 17:13 Bangkitlah, ya TUHAN, lawanlah dan kalahkanlah musuhku! 
Selamatkanlah aku daripada orang jahat dengan pedang-Mu.

Mazmur 23:3 Dia memberi aku kekuatan baru. Dia membimbing aku di jalan
yang benar, sebagaimana yang dijanjikan-Nya.

Mazmur 25:20 Lindungilah dan selamatkanlah aku; supaya aku tidak 
mendapat malu, kerana aku datang kepada-Mu meminta perlindungan.

Mazmur 33:19 Dia menyelamatkan mereka daripada kematian; Dia 
memelihara nyawa mereka pada masa kelaparan.

Mazmur 34:22(23) TUHAN akan menyelamatkan umat-Nya, mereka yang 
berlindung kepada-Nya akan diselamatkan.

Mazmur 35:12,13 Mereka membalas kebaikan dengan kejahatan, dan aku 
putus harapan. 13 Semasa mereka sakit, aku berkabung dan berpuasa; 
aku berdoa dengan menundukkan kepala,

Mazmur 41:4(5) Aku berkata, “Ya TUHAN, aku telah berdosa terhadap-Mu; 
kasihanilah aku dan sembuhkanlah aku!”

Mazmur 42:5,11(6,12) Mengapakah aku sedih? Mengapakah aku gelisah? 
Aku akan berharap kepada Jehovah dan sekali lagi aku akan memuji Dia,
Jehovahku dan penyelamatku. 11(12) Mengapakah aku sedih? 
Mengapakah aku gelisah? Aku akan berharap kepada Jehovah, dan 
sekali lagi aku akan memuji Dia, Jehovahku dan penyelamatku. (Mazmur
42:6(7),11(12); 43:5)

Mazmur 56:13(14) Engkau telah menyelamatkan aku daripada kematian, 



dan menjauhkan aku daripada kekalahan. Oleh itu, aku dapat hidup 
dalam perlindungan Jehovah, dalam cahaya yang menerangi semua yang
hidup.

Mazmur 69:10(11) Aku merendahkan diri dengan berpuasa, tetapi manusia 
mencela aku.

Mazmur 69:18(19) Marilah dan selamatkanlah aku; bebaskanlah aku 
daripada musuhku.

Mazmur 86:13 Betapa besarnya kasih-Mu untukku; Engkau telah 
menyelamatkan aku dari kubur.

Mazmur 97:10 TUHAN mengasihi orang yang membenci kejahatan; Dia 
melindungi hidup umat-Nya, dan menyelamatkan mereka daripada kuasa
orang jahat.

Mazmur 107:9 Dia memuaskan orang yang dahaga, dan mengenyangkan 
orang lapar dengan segala yang baik.

Mazmur 116:4 Lalu aku berseru kepada TUHAN, “Aku memohon, ya TUHAN,
selamatkanlah aku.”

Mazmur 116:8 TUHAN telah menyelamatkan aku daripada maut; Dia 
menghentikan air mataku dan tidak membiarkan aku dikalahkan.

Mazmur 119:28 Jiwaku hancur kerana kesedihan; kuatkanlah aku menurut 
janji-Mu.

Mazmur 120:2 Ya TUHAN, selamatkanlah aku, daripada pendusta dan 
penipu.

Mazmur 121:7 TUHAN akan melindungi kamu daripada segala bahaya; Dia 
menjaga kamu supaya hidupmu selamat.

Mazmur 124:7 Kita seperti burung yang lepas dari jerat pemburu; jerat itu 
sudah dirosakkan dan kita pun bebas!

Mazmur 138:3 Engkau menjawab apabila aku berseru kepada-Mu; Engkau 
menguatkan aku sehingga aku berani.

Amsal 6:32 Tetapi seorang lelaki yang berzina sangat bodoh. Lelaki itu 
membinasakan dirinya sendiri.

Amsal 22:25 Jangan-jangan kamu ikut kelakuan mereka, lalu tidak dapat 
mengubah kebiasaan itu.

Yeremia 20:13 Bernyanyilah bagi TUHAN! Pujilah TUHAN! Dia melepaskan 
orang tertindas daripada kuasa orang durjana.

Yeremia 31:25 Aku akan menyegarkan mereka yang lelah, dan 
mengenyangkan mereka yang lemah kerana lapar.

Yehezkiel 13:20,21 Oleh itu TUHAN Raja berfirman, “Aku membenci gelang 
azimat yang kamu gunakan untuk menguasai hidup mati orang lain. Aku 
akan merenggut gelang itu daripada lengan kamu dan membebaskan 



orang yang kamu kuasai. 21 Aku akan mengoyakkan kain tudung kamu 
dan membebaskan umat-Ku daripada kuasa kamu selama-lamanya. 
Barulah kamu tahu bahawa Akulah TUHAN.

Matius 10:28 Janganlah takut akan mereka yang membunuh badan, tetapi 
tidak berkuasa membinasakan roh. Tetapi takutlah akan Jehovah yang 
berkuasa membinasakan baik badan mahupun roh di dalam neraka.

Matius 16:26 Apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia ini, tetapi 
kehilangan hidup yang sejati? Dapatkah seseorang menukar hidup itu 
dengan sesuatu? Tentu tidak. (Markus 8:36,37)

Matius 22:37 Yesus menjawab, “ ‘Kasihilah Tuhan Jehovahmu dengan 
sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu.’

Matius 26:38 Yesus berkata kepada pengikut-pengikut-Nya, “Hati-Ku sedih 
sekali sehingga Aku hendak mati rasanya. Tinggallah di sini dan 
berjagalah dengan Aku.” (Markus 14:34)

Markus 12:30 Kasihilah Tuhan Jehovahmu dengan sepenuh hatimu, dengan 
segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala 
kekuatanmu.’

Lukas 12:20 Tetapi Jehovah berkata kepadanya, ‘Hai bodoh! Malam ini juga
engkau mesti menyerahkan nyawamu! Lalu siapakah yang akan 
mendapat segala harta yang telah engkau kumpulkan untuk dirimu 
sendiri itu?’ ”

Lukas 21:19 Hendaklah kamu teguh hati! Dengan jalan ini kamu akan 
mendapat hidup sejati.”

Yohanes 12:27 “Hati-Ku gelisah. Apa yang akan Aku katakan? Haruskah 
Aku berkata, ‘Bapa, jauhkanlah Aku daripada saat penderitaan ini’? 
Tidak. Aku datang justeru untuk mengalami saat penderitaan ini.

Kisah Rasul-Rasul 14:22 Mereka menguatkan hati pengikut-pengikut di situ 
dan menggalakkan mereka supaya tetap percaya kepada Yesus. Rasul-
rasul itu berkata, “Kita harus mengalami banyak penderitaan supaya kita
dapat menikmati Pemerintahan Jehovah.”

Kisah Rasul-Rasul 15:24 Kami mendengar bahawa beberapa orang daripada
kalangan kami sudah menyusahkan dan membingungkan saudara semua
dengan ajaran mereka. Padahal kami tidak menyuruh mereka melakukan
hal itu.

1 Korintus 15:45 Di dalam Alkitab tertulis, “Adam, manusia pertama itu 
diciptakan sebagai makhluk hidup,” tetapi Adam yang terakhir itu Roh 
yang memberikan hidup.

1 Thessalonians 5:23 Semoga Jehovah yang mengurniai kita 
kesejahteraan, menjadikan kamu sungguh-sungguh hidup khas untuk 



Jehovah. Semoga Jehovah menjaga roh, jiwa, dan tubuh kamu, sehingga
tidak bercacat cela pada masa Tuhan kita Yesus Kristus datang 
kembali.

Ibrani 6:19 Harapan kita itu seperti sauh yang menjadi pegangan hidup 
yang kuat dan aman. Harapan itu menembusi tirai Bilik Maha Suci di 
Rumah Tuhan di syurga.

Ibrani 10:39 Kita ini bukanlah umat yang tidak lagi percaya kepada 
Jehovah, dan bukan umat yang sesat. Sebaliknya, kita beriman dan 
diselamatkan.

Yakobus 1:21 Oleh itu, buanglah segala kebiasaan buruk dan kelakuan 
yang jahat. Berserahlah kepada Jehovah dan terimalah firman yang 
ditanam-Nya di dalam hati kamu, kerana firman itu dapat 
menyelamatkan kamu.

Yakobus 5:20 ingatlah ayat ini: Sesiapa memimpin seorang berdosa 
berbalik dari jalan yang salah, orang itu menyelamatkan jiwa orang 
berdosa itujiwa orang berdosa itu; atau jiwanya sendiri. daripada 
kematian dan menyebabkan banyak dosa diampunkan.

1 Pedro 1:9 Hal itu demikian kerana kamu menerima penyelamatan jiwa 
kamu, iaitu tujuan kepercayaan kamu kepada Kristus.

1 Pedro 1:22 Kerana kamu mentaati ajaran benar daripada Jehovah, kamu 
menjadi suci dan kamu mengasihi sesama saudara seiman dengan 
ikhlas. Oleh itu, hendaklah kamu saling mengasihi dengan sepenuh hati.

1 Pedro 2:11 Sahabat-sahabatku, kamu seperti orang asing dan orang 
pelarian di dunia ini! Oleh itu, aku menggesa kamu supaya tidak 
menuruti hawa nafsu manusia, yang sentiasa berlawanan dengan jiwa.

1 Pedro 4:19 Oleh itu, orang yang menanggung penderitaan kerana hal itu 
kehendak Jehovah, harus berbuat baik dan berserah kepada Pencipta 
mereka, yang sentiasa menepati janji-Nya.

2 Pedro 2:7,8 Tetapi Jehovah menyelamatkan Lot, seorang baik yang 
bersusah hati kerana perbuatan cabul orang jahat di situ. 8 Lot yang 
baik itu hidup di kalangan mereka, dan hari demi hari batinnya terseksa 
kerana melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu.

3 Yohanes 1:2 berdoa semoga semuanya baik dengan kamu, dan semoga 
kamu sihat, seperti jiwamu pun sihat.
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