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Matei 11:28-30 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da 
odihnă. 29 Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi dela Mine, căci Eu 
sînt blînd şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 
30 Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară."

Geneza 2:7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărîna pămîntului, i-a suflat 
în nări suflare de viaţă, şi omul s'a făcut astfel un suflet viu.

Geneza 34:2,3,8 Ea a fost zărită de Sihem, fiul Hevitului Hamor, domnitorul 
ţării. El a pus mîna pe ea, s'a culcat cu ea şi a necinstit-o. 3 S'a lipit cu 
toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata, şi a căutat s'o liniştească. 
8 Hamor le-a vorbit astfel: ,,Fiul meu Sihem s'a lipit cu toată inima de fata 
voastră; vă rog, daţi-i-o de nevastă,

Numeri 21:4 Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea 
Roşie, ca să ocolească ţara Edomului. Poporul şi-a perdut răbdarea pe 
drum

Deuteronom 4:29 Şi dacă de acolo vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, 'l vei
găsi dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău.

Judecători 16:16 Fiindcă ea îl necăjea şi-l chinuia în fiecare zi cu stăruinţele 
ei, sufletul i s'a umplut de o nelinişte de moarte,

1 Samuel 18:1 David sfîrşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci sufletul lui 
Ionatan s'a alipit de sufletul lui David, şi Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din 
el.

1 Regi 1:29 Şi împăratul a jurat, şi a zis: ,,Viu este Domnul, care m'a izbăvit 
din toate necazurile,

2 Regi 4:27 Şi cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrăţişat 
picioarele. Ghehazi s'a apropiat s'o dea înapoi. Dar omul lui Dumnezeu a 
zis: ,,Lasă-o, căci este tare amărîtă, şi Domnul mi-a ascuns lucrul acesta, 
şi nu mi l-a făcut cunoscut."

Iov 7:11 De aceea nu-mi voi ţinea gura, ci voi vorbi în neliniştea inimii mele, 
mă voi tîngui în amărăciunea sufletului meu.

Iov 14:22 Numai pentru el simte durere în trupul lui, numai pentru el simte 
întristare în sufletul lui."

Iov 19:2 ,,Pînă cînd îmi veţi întrista sufletul, şi mă veţi zdrobi cu cuvîntările 
voastre?

Iov 27:2 ,,Viu este Dumnezeu, care nu-mi dă dreptate! Viu este Cel 
Atotputernic, care îmi amărăşte viaţa,

Iov 30:25 Nu plîngeam eu pe cel amărît? N'avea inima mea milă de cel lipsit?



Psalmi 6:3,4 Sufletul mi-i îngrozit de tot; şi Tu, Doamne, pînă cînd vei zăbovi 
să Te înduri de mine? 4 'ntoarce-Te, Doamne, izbăveşte-mi sufletul! 
Mîntuieşte-mă, pentru îndurarea Ta!

Psalmi 7:1,2 (O cîntare de jale a lui David. Cîntată Domnului din pricina 
cuvintelor Beniamitului Cuş.) Doamne, Dumnezeule, în Tine îmi caut 
scăparea! Scapă-mă de toţi prigonitorii mei şi izbăveşte-mă, 2 ca să nu mă
sfîşie ca un leu, care înghite fără să sară cineva în ajutor.

Psalmi 17:13 Scoală-te, Doamne, ieşi înaintea vrăjmaşului, doboară-l! 
Izbăveşte-mă de cel rău cu sabia Ta!

Psalmi 23:3 îmi înviorează sufletul, şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din 
pricina Numelui Său.

Psalmi 25:20 Păzeşte-mi sufletul, şi scapă-mă! Nu mă lăsa să fiu dat de 
ruşine cînd mă încred în Tine!

Psalmi 33:19 ca să le scape sufletul dela moarte, şi să-i ţină cu viaţă în 
mijlocul foametei.

Psalmi 34:22 Domnul scapă sufletul robilor Săi, şi niciunul din cei ce se 
încred în El, nu este osîndit.

Psalmi 35:12,13 'mi întorc rău pentru bine: mi-au lăsat sufletul pustiu. 13 Şi 
eu, cînd erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu 
post, şi mă rugam cu capul plecat la sîn.

Psalmi 41:4 Eu zic: ,,Doamne, ai milă de mine! Vindecă-mi sufletul! Căci am 
păcătuit împotriva Ta."

Psalmi 42:5,11 Pentruce te mîhneşti, suflete, şi gemi înlăuntrul meu? 
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăş 'l voi lăuda; El este mîntuirea mea şi
Dumnezeul meu. 11 Pentruce te mîhneşti, suflete, şi gemi înlăuntrul meu? 
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi 'l voi lăuda; El este mîntuirea mea 
şi Dumnezeul meu. (Psalmi 42:6,11; 43:5)

Psalmi 56:13 Căci mi-ai izbăvit sufletul dela moarte, mi-ai ferit picioarele de 
cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii.

Psalmi 69:10 Plîng şi postesc, şi ei mă ocărăsc.
Psalmi 69:18 Apropie-Te de sufletul meu şi izbăveşte-l! Scapă-mă, din pricina 

vrăjmaşilor mei!
Psalmi 86:13 Căci mare este bunătatea Ta faţă de mine, şi Tu îmi izbăveşti 

sufletul din adînca locuinţă a morţilor.
Psalmi 97:10 Urîţi răul, ceice iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele 

credincioşilor Lui, şi-i izbăveşte din mîna celor răi.
Psalmi 107:9 Căci el a potolit setea sufletului însetat, şi a umplut de bunătăţi

sufletul flămînd.
Psalmi 116:4 Dar am chemat Numele Domnului, şi am zis: ,,Doamne, 

mîntuieşte-mi sufletul."



Psalmi 116:8 Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul dela moarte, ochii din lacrămi, şi 
picioarele de cădere.

Psalmi 119:28 'mi plînge sufletul de durere: ridică-mă după Cuvîntul Tău!
Psalmi 120:2 Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba 

înşelătoare!
Psalmi 121:7 Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul.
Psalmi 124:7 Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din laţul păsărarului; laţul s'a 

rupt, şi noi am scăpat.
Psalmi 138:3 'n ziua cînd Te-am chemat, m'ai ascultat, m'ai îmbărbătat şi mi-

ai întărit sufletul.
Proverbe 6:32 Dar cel ce preacurveşte cu o femeie este un om fără minte, 

singur îşi pierde viaţa cine face aşa.
Proverbe 22:25 ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţ i ajungă o 

cursă pentru suflet. -
Ieremia 20:13 Cîntaţi Domnului, lăudaţi pe Domnul! Căci El izbăveşte sufletul 

celui nenorocit din mîna celor răi."
Ieremia 31:25 Căci voi răcori sufletul însetat, şi voi sătura orice suflet lihnit 

de foame.' -
Ezechiel 13:20,21 De aceea aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, am necaz 

pe perinuţele voastre prin cari prindeţi sufletele ca păsările; deaceea vi le 
voi smulge de la braţe şi voi da drumul sufletelor, şi anume sufletelor pe 
cari le prindeţi ca păsările! 21 Vă voi rupe măhramele, şi voi scoate pe 
poporul Meu din mînile voastre, ca să nu mai cadă pradă în mînile voastre; 
şi veţi şti că Eu sînt Domnul.

Matei 10:28 Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar cari nu pot ucide sufletul; 
ci temeţi-vă mai degrabă de Celce poate să piardă şi sufletul şi trupul în 
gheenă.

Matei 16:26 Şi ce ar folosi unui om să cîştige toată lumea, dacă şi-ar pierde 
sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? (Marcu 
8:36,37)

Matei 22:37 Isus i-a răspuns: ,,Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată
inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău."

Matei 26:38 Isus le-a zis atunci: ,,Sufletul Meu este cuprins de o întristare de 
moarte; rămîneţi aici, şi vegheaţi împreună cu Mine." (Marcu 14:34)

Marcu 12:30 şi: ,Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu 
tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta'; iată porunca 
dintîi.

Luca 12:20 Dar Dumnezeu i-a zis: ,Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se 
va cere înapoi sufletul; şi lucrurile, pe cari le-ai pregătit, ale cui vor fi?'

Luca 21:19 Prin răbdarea voastră, vă veţi cîştiga sufletele voastre.



Ioan 12:27 Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice?... Tată, izbăveşte-
Mă din ceasul acesta?... Dar tocmai pentru aceasta am venit pînă la 
ceasul acesta!

Faptele Apostolilor 14:22 întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să 
stăruie în credinţă şi spunea că în 'mpărăţia lui Dumnezeu trebuie să 
intrăm prin multe necazuri.

Faptele Apostolilor 15:24 Fiindcă am auzit că unii, plecaţi dintre noi, fără 
vreo însărcinare din partea noastră, v'au turburat prin vorbirile lor, şi v'au 
zdruncinat sufletele, zicînd să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea;

1 Corintieni 15:45 De aceea este scris: ,,Omul dintîi Adam a fost făcut un 
suflet viu." Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.

1 Tesaloniceni 5:23 Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuş pe deplin; şi: 
duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără 
prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

Evrei 6:19 pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi 
neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinlăuntrul Templului,

Evrei 10:39 Noi însă nu sîntem din aceia cari dau înapoi ca să se peardă, ci 
din aceia cari au credinţă pentru mîntuirea sufletului.

Iacov 1:21 De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate şi 
primiţi cu blîndeţă Cuvîntul sădit în voi, care vă poate mîntui sufletele.

Iacov 5:20 să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos dela rătăcirea căii lui, va 
mîntui un suflet dela moarte, şi va acoperi o sumedenie de păcate.

1 Petru 1:9 pentrucă veţi dobîndi, ca sfîrşit al credinţei voastre, mîntuirea 
sufletelor voastre.

1 Petru 1:22 Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v'aţi curăţit 
sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă 
cu căldură unii pe alţii, din toată inima;

1 Petru 4:19 Aşa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu, să-ş i încredinţeze 
sufletele credinciosului Ziditor, şi să facă ce este bine.

2 Petru 2:7,8 şi dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de 
viaţa destrăbălată a acestor stricaţi; 8 (căci neprihănitul acesta, care 
locuia în mijlocul lor, îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din 
pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor nelegiuite;) -

3 Ioan 1:2 Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţ i meargă bine, şi 
sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.
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