
Arabic - Soul Scriptures

.  تعالوا الي! يا جميع المتعبين والثقيلي الحمال وانا اريحكم11:28متى 
   احملوا نيري عليكم وتعلموا مني.لني وديع ومتواضع القلب.فتجدوا راحة11:29متى 

.لنفوسكم
  لن نيري هين وحملي خفيف11:30متى 

   وجبل الرب الله آدم ترابا من الرض.ونفخ في انفه نسمة حياة.فصار آدم نفسا2:7تكوين 
.حي!ة

.  فرآها شكيم ابن حمور الحو!ي رئيس الرض واخذها واضطجع معها واذل!ها34:2تكوين 
.  وتعلقت نفسه بدينة ابنة يعقوب واحب الفتاة ولطف الفتاة34:3تكوين 
   وتكلم حمور معهم قائل شكيم ابني قد تعل!قت نفسه بابنتكم.اعطوه اياها34:8تكوين 
.زوجة
   وارتحلوا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بارض ادوم فضاقت نفس21:4عدد 

.الشعب في الطريق
.  ثم ان طلبت من هناك الرب الهك تجده اذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك4:29تثنية 
  ولما كانت تضايقه بكلمها كل يوم والح!ت عليه ضاقت نفسه الى الموت16:16قضاة 

   وكان لما فرغ من الكلم مع شاول ان! نفس يوناثان تعل!قت بنفس داود18:1صموئيل  1
.واحبه يوناثان كنفسه

  فحلف الملك وقال حي! هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة1:29ملوك  1
   فلما جاءت الى رجل ال الى الجبل امسكت رجليه.فتقدم جيحزي4:27ملوك  2

.ليدفعها.فقال رجل ال دعها لن نفسها مر!ة فيها والرب كتم المر عني ولم يخبرني
.  انا ايضا ل امنع فمي.اتكلم بضيق روحي.اشكو بمرارة نفسي7:11ايوب 
  انما على ذاته يتوجع لحمه وعلى ذاتها تنوح نفسه14:22ايوب 
.  حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلم19:2ايوب 
  حي! هو ال الذي نزع حقي والقدير الذي امر! نفسي27:2ايوب 
.  ألم ابك لمن عسر يومه.ألم تكتئب نفسي على المسكين30:25ايوب 

  ونفسي قد ارتاعت جدا.وانت يا رب فحتى متى6:3مزامير 
.  عد يا رب.نج نفسي.خل!صني من اجل رحمتك6:4مزامير 
   شجوية لداود غناها للرب بسبب كلم كوش البنياميني.يا رب الهي عليك7:1مزامير 

.توكلت.خلصني من كل الذين يطردونني ونجني
  لئل يفترس كاسد نفسي هاشما اياها ول منقذ7:2مزامير 
  قم يا رب تقدمه.اصرعه.نج نفسي من الشرير بسيفك17:13مزامير 
.  يرد نفسي.يهديني الى سبل البر من اجل اسمه23:3مزامير 
.  احفظ نفسي وانقذني.ل اخزى لني عليك توكلت25:20مزامير 
  لينج!ي من الموت انفسهم وليستحييهم في الجوع33:19مزامير 
  الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه ل يعاقب34:22مزامير 



.  يجازونني عن الخير شرا ثكل لنفسي35:12مزامير 
   اما انا ففي مرضهم كان لباسي مسحا.اذللت بالصوم نفسي.وصلتي الى35:13مزامير 

.حضني ترجع
.  انا قلت يا رب ارحمني.اشف نفسي لني قد اخطأت اليك41:4مزامير 
   لماذا انت منحنية يا نفسي ولماذا تئن!ين في!.ارتجي ال لني بعد احمده لجل42:5مزامير 

خلص وجهه
   لماذا انت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين في!.ترجي ال لني بعد احمده42:11مزامير 

خلص وجهي والهي
   لنك نجيت نفسي من الموت.نعم ورجلي! من الزلق لكي اسير قدام ال في56:13مزامير 

نور الحياء
.  وابكيت بصوم نفسي فصار ذلك عارا علي!69:10مزامير 
.  اقترب الى نفسي.فكها.بسبب اعدائي افدني69:18مزامير 
  لن رحمتك عظيمة نحوي وقد نجيت نفسي من الهاوية السفلى86:13مزامير 
.  يا محبي الرب ابغضوا الشر.هو حافظ نفوس اتقيائه.من يد الشرار ينقذهم97:10مزامير 
  لنه اشبع نفسا مشتهية ومل نفسا جائعة خبزا107:9مزامير 
.  وباسم الرب دعوت آه يا رب نج نفسي116:4مزامير 
.  لنك انقذت نفسي من الموت وعيني من الدمعة ورجلي من الزلق116:8مزامير 
.  قطرت نفسي من الحزن.اقمني حسب كلمك119:28مزامير 
.  يا رب نج نفسي من شفاه الكذب من لسان غش120:2مزامير 
.  الرب يحفظك من كل شر يحفظ نفسك121:7مزامير 
.  انفلتت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين الفخ انكسر ونحن انفلتنا124:7مزامير 
  في يوم دعوتك اجبتني.شجعتني قوة في نفسي138:3مزامير 
.  اما الزاني بامرأة فعديم العقل.المهلك نفسه هو يفعله6:32امثال 
.  لئل تألف طرقه وتاخذ شركا الى نفسك22:25امثال 
  رنموا للرب سبحوا الرب لنه قد انقذ نفس المسكين من يد الشرار20:13ارميا 
.  لني ارويت النفس المعيية وملت كل نفس ذائبة31:25ارميا 

   لذلك هكذا قال السيد الرب.ها انا ضد وسائدكن! التي تصطدن بها النفوس13:20حزقيال 
.كالفراخ وامزقها عن اذرعكن! واطلق النفوس.النفوس التي تصطدنها كالفراخ

   وامز!ق مخداتكن! وانقذ شعبي من ايديكن! فل يكونون بعد في ايديكن! للصيد13:21حزقيال 
.فتعلمن اني انا الرب

   ول تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس ل يقدرون ان يقتلوها.بل خافوا10:28متى 
.بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم

   لنه ماذا ينتفع النسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.او ماذا يعطي النسان16:26متى 
.فداء عن نفسه

.  فقال له يسوع تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك22:37متى 
.  فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت.امكثوا ههنا واسهروا معي26:38متى 

   وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل12:30مرقس 
.قدرتك.هذه هي الوصية الولى



   فقال له ال يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك.فهذه التي اعددتها لمن12:20لوقا 
.تكون
.  بصبركم اقتنوا انفسكم21:19لوقا 

   الن نفسي قد اضطربت.وماذا اقول.ايها الب نجني من هذه الساعة.ولكن12:27يوحنا 
.لجل هذا أتيت الى هذه الساعة

   يشددان انفس التلميذ ويعظانهم ان يثبتوا في اليمان وانه بضيقات كثيرة14:22اعمال 
ينبغي ان ندخل ملكوت ال

   اذ قد سمعنا ان اناسا خارجين من عندنا ازعجوكم باقوال مقل!بين انفسكم15:24اعمال 
.وقائلين ان تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم

   هكذا مكتوب ايضا.صار آدم النسان الول نفسا حية وآدم الخير روحا15:45كورنثوس  1
.محييا

   واله السلم نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم5:23تسالونيكي  1
.وجسدكم كاملة بل لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح

  الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل الى ما داخل الحجاب6:19عبرانيين 
  واما نحن فلسنا من الرتداد للهلك بل من اليمان لقتناء النفس10:39عبرانيين 

   لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان1:21يعقوب 
.تخل!ص نفوسكم

   فليعلم ان من رد خاطئا عن ضلل طريقه يخل!ص نفسا من الموت ويستر كثرة5:20يعقوب 
ٍ من الخطايا

.  نائلين غاية ايمانكم خلص النفوس1:9بطرس  1
   طه!روا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الخوية العديمة الرياء فاحبوا1:22بطرس  1

.بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة
   ايها الحباء اطلب اليكم كغرباء ونزلء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسدية2:11بطرس  1

التي تحارب النفس
   فاذا الذين يتألمون بحسب مشيئة ال فليستودعوا انفسهم كما لخالق4:19بطرس  1

امين في عمل الخير
.  وانقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الردياء في الدعارة2:7بطرس  2

   اذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البارة2:8بطرس  2
.بالفعال الثيمة

.  ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحة1:2يوحنا  3
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