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Matteus 11:28-30 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, 
niin minä annan teille levon. 29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa 
minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon 
sielullenne. 30 Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

1 Mooses 2:7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi 
hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

1 Mooses 34:2,3,8 Ja Sikem, joka oli hivviläisen Hamorin, sen maan ruhtinaan,
poika, näki hänet, otti hänet luokseen, makasi hänen kanssaan ja teki 
hänelle väkivaltaa. 3 Ja hänen sydämensä kiintyi Diinaan, Jaakobin 
tyttäreen, ja hän rakasti tyttöä ja viihdytteli häntä. 8 Niin Hamor puhui 
heille sanoen: "Poikani Sikemin sydän on mielistynyt teidän sisareenne; 
antakaa hänet hänelle vaimoksi.

4 Mooses 21:4 Senjälkeen he lähtivät liikkeelle Hoorin vuorelta Kaislameren 
tietä kiertääksensä Edomin maan. Mutta matkalla kansa kävi 
kärsimättömäksi.

5 Mooses 4:29 Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä 
löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.

Tuomarit 16:16 Ja kun hän joka päivä ahdisti häntä sanoillansa ja vaivasi 
häntä, niin hän kiusautui kuollakseen

1 Samuel 18:1 Kun hän oli lakannut puhumasta Saulin kanssa, kiintyi 
Joonatan kaikesta sielustaan Daavidiin, ja Joonatan rakasti häntä niinkuin 
omaa sieluansa.

1 Kuningasten 1:29 vannoi kuningas ja sanoi: "Niin totta kuin Herra elää, joka 
on pelastanut minut kaikesta hädästä:

2 Kuningasten 4:27 Tultuaan vuorelle Jumalan miehen tykö hän tarttui hänen 
jalkoihinsa. Niin Geehasi astui esiin työntääkseen hänet pois. Mutta 
Jumalan mies sanoi: "Jätä hänet rauhaan, sillä hänen sielunsa on 
murheellinen, ja Herra on salannut sen minulta eikä ole ilmoittanut sitä 
minulle".

Job 7:11 Niin en minäkään hillitse suutani, minä puhun henkeni 
ahdistuksessa, minä valitan sieluni murheessa.

Job 14:22 Hän tuntee vain oman ruumiinsa kivun, vain oman sielunsa 
murheen."

Job 19:2 "Kuinka kauan te vaivaatte minun sieluani ja runtelette minua 
sanoillanne?

Job 27:2 "Niin totta kuin Jumala elää, joka on ottanut minulta oikeuteni, ja 
Kaikkivaltias, joka on sieluni murehuttanut:

Job 30:25 Vai enkö minä itkenyt kovaosaisen kohtaloa, eikö sieluni säälinyt 



köyhää?
Psalmit 6:3,4(4,5) ja minun sieluni on kovin peljästynyt. Voi, Herra, kuinka 

kauan? 4(5) Käänny, Herra, vapahda minun sieluni, pelasta minut armosi 
tähden.

Psalmit 7:1,2(1-3) Daavidin virsi, jonka hän veisasi Herralle benjaminilaisen 
Kuusin sanojen johdosta. (2) Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan; 
pelasta minut kaikista vainoojistani ja vapahda minut, 2(3) etteivät he 
raatelisi minua niinkuin leijona ja tempaisi pois–eikä pelastajaa olisi.

Psalmit 17:13 Nouse, Herra, astu hänen eteensä. Paiskaa hänet maahan. 
Vapahda miekallasi minun sieluni jumalattomista,

Psalmit 23:3 Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle 
nimensä tähden.

Psalmit 25:20 Varjele minun sieluni ja pelasta minut. Älä salli minun tulla 
häpeään, sillä sinuun minä turvaan.

Psalmit 33:19 pelastaaksensa heidän sielunsa kuolemasta, elättääksensä 
heitä nälän aikana.

Psalmit 34:22(23) Herra lunastaa palvelijainsa sielut, eikä yksikään, joka 
häneen turvaa, tule syynalaiseksi.

Psalmit 35:12,13 He palkitsevat minulle hyvän pahalla; minun sieluni on orpo. 
13 Mutta minä puin päälleni surupuvun, kun he sairastivat; minä vaivasin 
itseäni paastolla ja rukoilin pää painuksissa.

Psalmit 41:4(5) Minä sanoin: "Herra, ole minulle armollinen, paranna minun 
sieluni, sillä minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan".

Psalmit 42:5(6),11(12) Miksi murehdit, minun sieluni, ja olet minussa niin 
levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan häntä kiittää hänen 
kasvojensa avusta. 11(12) Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi olet 
minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, 
minun kasvojeni apua, minun Jumalaani. (Psalmit 42:6(7),11(12); 43:5)

Psalmit 56:13(14) Sillä sinä pelastit minun sieluni kuolemasta, minun jalkani 
kompastumasta, että minä vaeltaisin Jumalan edessä, eläväin 
valkeudessa.

Psalmit 69:10(11) Minä, minun sieluni itki ja paastosi, mutta siitä koitui 
minulle vain herjausta.

Psalmit 69:18(19) Lähesty minun sieluani ja lunasta se, vapahda minut 
vihollisteni tähden.

Psalmit 86:13 sillä sinun armosi on suuri minua kohtaan, sinä olet pelastanut 
minun sieluni tuonelan syvyydestä.

Psalmit 97:10 Te, jotka Herraa rakastatte, vihatkaa pahaa. Hän varjelee 
hurskasten sielut, jumalattomien kädestä hän heidät pelastaa.

Psalmit 107:9 Sillä hän ravitsee nääntyvän sielun ja täyttää nälkäisen sielun 
hyvyydellä.

Psalmit 116:4 Mutta minä huusin avukseni Herran nimeä: "Oi Herra, pelasta 



minun sieluni!"
Psalmit 116:8 Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni kuolemasta, minun 

silmäni kyynelistä, jalkani kompastumasta.
Psalmit 119:28 Minun sieluni itkee murheesta; vahvista minua sanasi jälkeen.
Psalmit 120:2 Herra, pelasta minun sieluni valheellisista huulista, petollisesta 

kielestä.
Psalmit 121:7 Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun 

sielusi.
Psalmit 124:7 Meidän sielumme pääsi kuin lintu pyydystäjäin paulasta: paula 

katkesi, ja me pääsimme pois.
Psalmit 138:3 Sinä päivänä, jona minä huusin, sinä vastasit minulle; sinä 

rohkaisit minua: minun sieluni sai voiman.
Sananlaskut 6:32 Joka vaimon kanssa avion rikkoo, on mieletön; itsensä 

menettää, joka niin tekee.
Sananlaskut 22:25 että et tottuisi hänen teihinsä ja saattaisi sieluasi ansaan.
Jeremia 20:13 Veisatkaa Herralle, ylistäkää Herraa, sillä hän pelastaa köyhän

pahantekijäin käsistä.
Jeremia 31:25 Sillä minä virvoitan väsyneen sielun, ja jokaisen nääntyvän 

sielun minä ravitsen."
Hesekiel 13:20,21 Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Minä käyn käsiksi 

teidän taikasiteisiinne, joilla olette pyydystäneet sieluja niinkuin lintuja, ja 
revin ne teidän käsivarsistanne ja lasken ne sielut irti–sielut, jotka te olette
pyydystäneet–niinkuin linnut. 21 Ja minä revin teidän huntunne ja pelastan 
kansani teidän käsistänne, niin etteivät he enää joudu teidän kätenne 
saaliiksi; ja te tulette tietämään, että minä olen Herra.

Matteus 10:28 Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi 
tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että 
ruumiin hukuttaa helvettiin.

Matteus 16:26 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi 
omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä 
voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? (Markus 8:36,37)

Matteus 22:37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, 
kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.

Matteus 26:38 Silloin hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, 
kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani". (Markus 14:34)

Markus 12:30 ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja 
kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'.

Luukas 12:20 Mutta Jumala sanoi hänelle: ‘Sinä mieletön, tänä yönä sinun 
sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet 
hankkinut?'

Luukas 21:19 Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän.
Johannes 12:27 Nyt minun sieluni on järkytetty; ja mitä pitäisi minun 



sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin: sitä varten minä 
olen tähän hetkeen tullut.

Apostolien 14:22 ja vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä 
pysymään uskossa ja sanoivat: "Monen ahdistuksen kautta meidän pitää 
menemän sisälle Jumalan valtakuntaan".

Apostolien 15:24 Koska olemme kuulleet, että muutamat meistä lähteneet, 
joille emme ole mitään käskyä antaneet, ovat puheillaan tehneet teidät 
levottomiksi ja saattaneet teidän sielunne hämmennyksiin,

1 Korinttolais 15:45 Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, 
Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä 
henki.

1 Tessalonikal 5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, 
ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana 
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

Hebrealais 6:19 Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, 
joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti,

Hebrealais 10:39 Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi 
kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.

Jaakob 1:21 Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen 
pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja 
joka voi teidän sielunne pelastaa.

Jaakob 5:20 niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä 
tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.

1 Pietari 1:9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.
1 Pietari 1:22 Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään 

veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,
1 Pietari 2:11 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä 

pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan,
1 Pietari 4:19 Sentähden, uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan 

kärsivät, sielunsa uskolliselle Luojalle, tehden sitä, mikä hyvää on.
2 Pietari 2:7,8 Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus 

irstaudessa vaivasi; 8 sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas 
mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa 
tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla.

3 Johannes 1:2 Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja 
pysyt terveenä, niinkuin sielusikin menestyy.
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