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Matteus 11:28-30 Kommen till Mig, I alla som arbeten och ären betungade, så 
skall jag giva eder ro. 29 Tagen på eder Mitt ok och lären av Mig, ty jag är 
saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'. 30 Ty 
Mitt ok är milt, och Min börda är lätt.»

1 Moseboken 2:7 Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och
inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.

1 Moseboken 34:2,3,8 Och Sikem, som var son till hivéen Hamor, hövdingen i 
landet, fick se henne, och han tog henne till sig och lägrade henne och 
kränkte henne. 3 Och hans hjärta fäste sig vid Dina, Jakobs dotter, och 
flickan blev honom kär, och han talade vänligt med flickan. 8 Då talade 
Hamor med dem och sade:» Min son Sikems hjärta har fäst sig vid eder 
syster; given henne åt honom till hustru.

4 Moseboken 21:4 Och de bröto upp från berget Hor och togo vägen åt Röda 
havet till, för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket 
otåligt.

5 Moseboken 4:29 Men när I där söken HERREN, din Gud, då skall du finna 
honom, om du frågar efter honom av allt ditt hjärta och av all din själ.

Domarboken 16:16 Då hon nu dag efter dag hårt ansatte honom med denna sin
begäran och plågade honom därmed, blev han så otålig att han kunde dö,

1 Samuelsboken 18:1 Sedan, efter det att David hade talat ut med Saul, fäste 
sig Jonatans hjärta så vid Davids hjärta, att Jonatan hade honom lika kär 
som sitt eget liv.

1 Kungaboken 1:29 betygade konungen med ed och sade:» Så sant HERREN 
lever, han som har förlossat mig från all nöd:

2 Kungaboken 4:27 Men när hon kom upp till gudsmannen på berget, fattade 
hon om hans fötter. Då gick Gehasi fram och ville driva henne undan; men 
gudsmannen sade: »Låt henne vara, ty hennes själ är bedrövad; men 
HERREN hade fördolt detta för mig och icke låtit mig få veta det.»

Job 7:11 Därför vill jag nu icke lägga band på min mun, jag vill taga till orda i 
min andes ångest, jag vill klaga i min själs bedrövelse.

Job 14:22 Hennes kropp känner blott sin egen plåga, hennes själ blott den 
sorg hon själv får förnimma.

Job 19:2 Huru länge skolen I bedröva min själ och krossa mig sönder med 
edra ord?

Job 27:2 Så sant Gud lever, han som har förhållit mig min rätt, den 
Allsmäktige, som har vållat min själs bedrövelse:

Job 30:25 Grät jag ej själv över den som hade hårda dagar, och ömkade sig 
min själ ej över den fattige?



Psaltaren 6:3,4(4,5) Ja, min själ är storligen förskräckt; ack HERRE, huru 
länge? 4(5) Vänd åter, HERRE, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull.

Psaltaren 7:1,2(1-2) En sång av David, som han sjöng till HERREN för 
benjaminiten Kus' ords skull. (2) HERRE, min Gud, till dig tager jag min 
tillflykt; fräls mig från alla mina förföljare och rädda mig, 2(3) så att de 
icke, såsom lejon, sönderslita min själ och rycka bort henne utan räddning.

Psaltaren 17:13 Stå upp, HERRE; träd emot honom, slå honom ned, rädda med 
ditt svärd min själ från den ogudaktige,

Psaltaren 23:3 Han vederkvicker min själ; Han leder mig på rätta vägar, för 
sitt Namns skull.

Psaltaren 25:20 Bevara min själ och rädda mig; låt mig icke komma på skam, 
ty jag tager min tillflykt till dig.

Psaltaren 33:19 han vill rädda deras själ från döden och behålla dem vid liv i 
hungerns tid.

Psaltaren 34:22(23) Men sina tjänares själar förlossar HERREN, och ingen 
skall stå med skuld, som tager sin tillflykt till honom.

Psaltaren 35:12,13 De löna mig med ont för gott; övergiven är min själ. 13 Jag 
åter bar sorgdräkt, när de voro sjuka, jag späkte min själ med fasta, jag 
bad med nedsänkt huvud;

Psaltaren 41:4(5) Så säger jag då: HERRE; var du mig nådig; hela du min själ, 
ty jag har syndat mot dig.

Psaltaren 42:5(6),11(12) Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i 
mig? Hoppas på Gud; ty jag skall åter få tacka Honom för frälsning genom 
Honom. 11(12) Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i 
mig? Hoppas på Gud; ty jag skall åter få tacka Honom, min frälsning och 
min Gud. (Psaltaren 42:6(7),11(12); 43:5)

Psaltaren 56:13(14) Ty du har räddat min själ från döden, ja, mina fötter ifrån 
fall, så att jag kan vandra inför Gud i de levandes ljus.

Psaltaren 69:10(11) Jag grät, ja, min själ grät under fasta, men det blev mig 
till smälek.

Psaltaren 69:18(19) Kom till min själ och förlossa henne; befria mig för mina 
fienders skull.

Psaltaren 86:13 ty din nåd är stor över mig, och du räddar min själ ur 
dödsrikets djup.

Psaltaren 97:10 I som älsken HERREN, haten det onda. Han bevarar sina 
frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

Psaltaren 107:9 att han mättade den försmäktande själen och uppfyllde den 
hungrande själen med sitt goda.

Psaltaren 116:4 Men jag åkallade HERRENS Namn:» Ack HERRE, rädda min 
själ.»

Psaltaren 116:8 Ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min 
fot ifrån fall;



Psaltaren 119:28 Min själ gråter av bedrövelse; upprätta mig efter ditt ord.
Psaltaren 120:2 HERRE, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från en falsk 

tunga.
Psaltaren 121:7 HERREN skall bevara dig för allt ont, Han skall bevara din 

själ.
Psaltaren 124:7 Vår själ kom undan såsom en fågel ur fågelfängarnas snara; 

snaran gick sönder, och vi kommo undan.
Psaltaren 138:3 När jag ropade, svarade du mig; du gav mig frimodighet, och 

min själ fick kraft.
Ordspråksboken 6:32 Så är ock den utan förstånd, som förför en annans 

hustru; ja, en självspilling är den som sådant gör.
Ordspråksboken 22:25 på det att du icke må lära dig hans vägar och bereda 

en snara för ditt liv.
Jeremia 20:13 Sjungen till HERRENS ära, loven HERREN; ty Han räddar den 

fattiges själv ur de ondas hand.
Jeremia 31:25 Ty jag skall vederkvicka trötta själar, och alla försmäktande 

själar skall jag mätta.
Hesekiel 13:20,21 Nej, och därför säger Herren, HERREN så: Se, jag skall väl 

nå edra bindlar, i vilka I fången själarna såsom fåglar, och skall slita dem 
från edra armar; och jag skall giva själarna fria, de själar som I haven 
fångat såsom fåglar. 21 Och jag skall slita sönder edra slöjor och rädda 
Mitt folk ur eder hand, och de skola icke mer vara ett byte i eder hand; och 
I skolen förnimma att jag är HERREN.

Matteus 10:28 Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men 
icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer Honom som har makt
att förgöra både själ och kropp i Gehenna.

Matteus 16:26 Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, 
men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ? 
(Markus 8:36,37)

Matteus 22:37 Då svarade han honom:»'Du skall älska HERREN, din Gud, av 
allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd.'

Matteus 26:38 Då sade han till dem:» Min själ är djupt bedrövad, ända till 
döds; stannen kvar här och vaken med mig.» (Markus 14:34)

Markus 12:30 Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all 
din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.'

Lukas 12:20 Men Gud sade till honom: 'Du dåre, i denna natt skall din själ 
utkrävas av dig; vem skall då få vad du har samlat i förråd?' -

Lukas 21:19 Genom att vara ståndaktiga skolen I vinna edra själar.
Johannes 12:27 Nu är Min själ i ångest; vad skall jag väl säga? Fader, fräls 

Mig undan denna stund. Dock, just därför har jag kommit till denna stund.
Apgostlagärn 14:22 och styrkte lärjungarnas själar, i det de förmanade dem 

att stå fasta i tron och sade dem, att det är genom mycken bedrövelse som



vi måste ingå i Guds rike.
Apgostlagärn 15:24 Alldenstund vi hava hört att några som hava kommit från 

oss hava förvirrat eder med sitt tal och väckt oro i edra själar, utan att de 
hava haft något uppdrag av oss,

1 Korinterna 15:45 Så är ock skrivet:» Den första människan, Adam, blev en 
levande varelse med själ.» Den siste Adam åter blev en levandegörande 
ande.

1 Tessaloniker 5:23 Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så 
att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga 
vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse.

Hebreerbrevet 6:19 I det hoppet hava vi ett säkert och fast själens ankare, 
som når innanför förlåten,

Hebreerbrevet 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig 
själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Jakobsbrevet 1:21 Skaffen därför bort all orenhet och all ondska som finnes 
kvar, och mottagen med saktmod det ord som är plantat i eder, och som 
kan frälsa edra själar.

Jakobsbrevet 5:20 så mån I veta att den som omvänder en syndare från hans 
villoväg, han frälsar hans själ från döden och överskyler en myckenhet av 
synder.

1 Petrus 1:9 då I nu ären på väg att vinna det som är målet för eder tro, 
nämligen edra själars frälsning.

1 Petrus 1:22 Renen edra själar, i lydnad för sanningen, till oskrymtad 
broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek,

1 Petrus 2:11 Mina älskade, jag förmanar eder såsom»gäster och främlingar» 
att taga eder till vara för de köttsliga begärelserna, vilka föra krig mot 
själen.

1 Petrus 4:19 Alltså, de som efter Guds vilja få lida, de må anbefalla sina 
själar åt sin trofaste Skapare, allt under det att de göra vad gott är.

2 Petrus 2:7,8 Men han frälste den rättfärdige Lot, som svårt pinades av de 
gudlösa människornas lösaktiga vandel. 8 Ty genom de ogärningar som 
han, den rättfärdige mannen, måste se och höra, där han bodde ibland dem,
plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ.

3 Johannes 1:2 Min älskade, jag önskar att det i allt må stå väl till med dig, 
och att du må vara vid god hälsa, såsom det ock står väl till med din själ.
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