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Máté 11:28-30 Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és 
megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. 29 Vegyétek föl 
magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és 
alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. 30 Mert az 
én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

1 Mózes 2:7 És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és 
lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.

1 Mózes 34:2,3,8 És meglátá őt Sekhem, a Khivveus Khámornak, az ország 
fejedelmének fia, és elragadá őt, és vele hála és erőszakot tesz vala rajta. 
3 És ragaszkodék az ő lelke Dínához a Jákób leányához, és megszereté a 
leányt és szívéhez szól vala a leánynak. 8 És szóla nékik Khámor, 
mondván: Az én fiam Sekhem, lelkéből szereti a ti leányotokat, kérlek, 
adjátok azt néki feleségűl.

4 Mózes 21:4 És elindulának a Hór hegyétől a veres tengerhez vivő úton, hogy
megkerüljék Edom földét. És a népnek lelke megkeseredék útközben.

5 Mózes 4:29 De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is 
megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt.

Birák 16:16 Mikor aztán őt minden nap zaklatta szavaival, és gyötörte őt: 
halálosan belefáradt a lelke,

1 Sámuel 18:1 Minekutána pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést, a 
Jonathán lelke egybeforrt a Dávid lelkével, és Jonathán úgy szerette őt, 
mint a saját lelkét.

1 Királyok 1:29 És megesküvék a király, mondván: Él az Úr, a ki 
megszabadította az én lelkemet minden nyomorúságból,

2 Királyok 4:27 Mikor pedig az Isten emberéhez jutott a hegyre, átölelte az ő 
lábait; de Géházi oda ment, hogy elűzze őt, az Isten embere azonban így 
szólt: Hagyj békét néki, mert megkeseredett az ő szíve, és az Úr eltitkolta 
tőlem, és nem jelentette meg nékem.

Jób 7:11 Én sem tartóztatom hát meg az én számat; szólok az én lelkemnek 
fájdalmában, és panaszkodom az én szívemnek keserűségében.

Jób 14:22 Csak őmagáért fáj még a teste, és a lelke is őmagáért kesereg.
Jób 19:2 Meddig búsítjátok még a lelkemet, és kínoztok engem beszéddel?
Jób 27:2 Él az Isten, a ki az én igazamat elfordította, és a Mindenható, a ki 

keserűséggel illette az én lelkemet,
Jób 30:25 Avagy nem sírtam-é azon, a kinek kemény napja volt; a szűkölködő

miatt nem volt-é lelkem szomorú?
Zsoltárok 6:3,4(4-6) Térj vissza Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem 



kegyelmedért; 4 (5,6) Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a seolban 
kicsoda dicsőít téged?

Zsoltárok 7:1,2 (2-4) Hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét
ne szaggassa, ha nincsen szabadító. 2(3,4) Én Uram Istenem, ha 
cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben.

Zsoltárok 17:13 Kelj fel, oh Uram! Szállj vele szembe, terítsd le őt, szabadítsd
meg lelkemet a gonosztól fegyvereddel;

Zsoltárok 23:3 Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az 
ő nevéért.

Zsoltárok 25:20 Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem; ne 
szégyenüljek meg, hogy benned bíztam.

Zsoltárok 33:19 Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa
őket.

Zsoltárok 34:22(23) Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol,
a ki ő benne bízik.

Zsoltárok 35:12,13 Jóért roszszal fizetnek meg nékem, megrabolják lelkemet.
13 Pedig én az ő betegségökben gyászba öltöztem, bőjttel gyötörtem 
lelkemet, imádságom kebelemre vissza-vissza szállt.

Zsoltárok 41:4(5) Ellenségeim rosszat mondanak felőlem: Mikor hal meg és 
vész ki a neve?

Zsoltárok 42:5(6,7),11(12) Istenem! elcsügged bennem az én lelkem; azért 
emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a Miczár hegyéről. 11(12) 
Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál 
Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és 
Istenemnek.  (Zsoltárok 42:6(7,8),11(12); 43:5)

Zsoltárok 56:13(14) Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én 
lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.

Zsoltárok 69:10(11,12) Ha gyászruhába öltözöm, akkor példabeszédül vagyok
nékik.

Zsoltárok 69:18(19) Légy közel az én lelkemhez és váltsd meg azt; az én 
ellenségeimért szabadíts meg engem.

Zsoltárok 86:13 Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad 
lelkemet a mélységes pokolból.

Zsoltárok 97:10 A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az 
ő kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket.

Zsoltárok 107:9 Hogy megelégíté a szomjúhozó lelket, és az éhező lelket 
betölté jóval!

Zsoltárok 116:4 És az Úrnak nevét segítségül hívám: Kérlek Uram, 
szabadítsd meg az én lelkemet!

Zsoltárok 116:8 Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a
könyhullatástól és lábamat az eséstől:



Zsoltárok 119:28 Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te igéd 
szerint!

Zsoltárok 120:2 Mentsd meg, Uram, lelkemet a hazug ajaktól és a csalárd 
nyelvtől!

Zsoltárok 121:7 Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.
Zsoltárok 124:7 Lelkünk megszabadult, mint a madár, a madarásznak 

tőréből. A tőr elszakadt, mi pedig megszabadultunk.
Zsoltárok 138:3 Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál 

engem, lelkemben erő támadt.
Példabeszédek 6:32 A ki pedig asszonynyal paráználkodik, bolond; a ki magát

el akarja veszteni, az cselekszi ezt!
Példabeszédek 22:25 Hogy el ne tanuld az ő útait, és tőrt ne keress tennen 

magadnak.
Jeremiás 20:13 Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert a szegénynek

lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből.
Jeremiás 31:25 Mert megitatom a szomjú lelket, és minden éhező lelket 

megelégítek.
Ezékiel 13:20,21 Ezokáért így szól az Úr Isten: Ímé én kötéseitek ellen 

leszek, a melyekkel ti a lelkeket vadászszátok, mint madarakat; és 
leszaggatom azokat karjaitokról, s a lelkeket, melyeket ti vadásztok, 
szabadon bocsátom, mint madarakat. 21 És elszaggatom takaróitokat, és 
magszabadítom népemet kezetekből, és nem lesznek többé zsákmány a ti 
kezetekben, s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

Máté 10:28 És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg 
nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a+lelket, mind a testet 
elvesztheti a gyehennában.

Máté 16:26 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, 
de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő 
lelkéért? (Márk 8:36,37)

Máté 22:37 Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

Máté 26:38 Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mind 
halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem. (Márk 14:34)

Márk 12:30 Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.

Lukács 12:20 Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet
te tőled; a miket pedig készítettél, kiéi lesznek?

Lukács 21:19 A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket.
János 12:27 Most az én lelkem háborog; és mit mondjak? Atyám, ments meg 

engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára.
Apostolok 14:22 Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg 



a hitben, és hogy sok háborúságon által kell+nékünk az Isten országába 
bemennünk.

Apostolok 15:24 Mivelhogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk 
kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, 
azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok; kiknek
mi parancsot nem adtunk:

1 Korintusi 15:45 Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké az
utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.

1 Tesszalonika 5:23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket
mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek 
feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

Zsidókhoz 6:19 Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és 
beljebb hatol a kárpítnál,

Zsidókhoz 10:39 De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, 
hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.

Jakab 1:21 Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát,
szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, a mely+megtarthatja a ti 
lelkeiteket.

Jakab 5:20 Tudja meg, hogy a ki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket
ment meg a haláltól és+sok bűnt elfedez.

1 Péter 1:9 Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét.
1 Péter 1:22 Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás 

nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta 
szívből buzgón szeressétek;

1 Péter 2:11 Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, 
tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, a melyek a lélek 
ellen vitézkednek;

1 Péter 4:19 Annakokáért a kik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják 
néki lelköket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén.

2 Péter 2:7,8 És ha megszabadította az igaz Lótot, a ki az istenteleneknek 
fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt; 8 (Mert amaz igaz, azok 
között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra 
gyötri vala az ő igaz lelkét):

3 János 1:2 Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, 
és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.
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