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Matta 11:28-30 Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size
rahat veririm. 29 Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben 
yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. 30 
Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.

Yaratilis 2:7 RAB Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam 
soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu.

Yaratilis 34:2,3,8 O bölgenin beyi Hivli Hamor'un oğlu Şekem Dina'yı 
görünce tutup ırzına geçti. 3 Yakup'un kızına gönlünü kaptırdı. Dina'yı 
sevdi ve ona nazik davrandı. 8 Hamor onlara, Oğlum Şekem'in gönlü 
kızınızda dedi, Lütfen onu oğluma eş olarak verin.

Saylar 21:4 Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kızıldeniz yoluyla Hor 
Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı.

Yasa Tekrari 4:29 Ama Tanrınız RAB'bi arayacaksınız. Bütün yüreğinizle, 
bütün canınızla ararsanız, O'nu bulacaksınız.

Hakimler 16:16 Bu sözlerle Şimşon'u sıkıştırıp günlerce başını ağrıttı. 
Sonunda Şimşon dayanamayıp

1 Samuel 18:1 Saul'la Davut'un konuşması sona erdiğinde, Saul oğlu 
Yonatan'ın yüreği Davut'a bağlandı. Yonatan onu canı gibi sevdi.

1 Krallar 1:29 Kral Bat-Şeva'ya, Beni bütün sıkıntılardan kurtaran, yaşayan 
RAB'bin adıyla ant içiyorum dedi,

2 Krallar 4:27 Kadın dağa çıkıp Tanrı adamının yanına varınca, onun 
ayaklarına sarıldı. Gehazi kadını uzaklaştırmak istediyse de Tanrı adamı, 
Kadını rahat bırak! dedi, Çünkü acı çekiyor. RAB bunun nedenini benden 
gizledi, açıklamadı.

Eyup 7:11 Bu yüzden sessiz kalmayacak, İçimdeki sıkıntıyı dile 
getireceğim; Canımın acısıyla yakınacağım.

Eyup 14:22 Ancak kendi canının acısını duyar, Yalnız kendisi için yas tutar.
Eyup 19:2 Ne zamana dek beni üzecek, Sözlerinizle ezeceksiniz?
Eyup 27:2 Hakkımı elimden alan Tanrı'nın varlığı hakkı için, Bana acı 

çektiren Her Şeye Gücü Yeten'in hakkı için,
Eyup 30:25 Sıkıntıya düşenler için ağlamaz mıydım? Yoksullar için üzülmez 

miydim?
Mezmurlar 6:3,4 Çok acı çekiyorum. Ah, ya RAB! Ne zamana dek sürecek 

bu? 4 Gel, ya RAB, kurtar beni, Yardım et sevginden dolayı.
Mezmurlar 7:1,2 Sana sığınıyorum, ya RAB Tanrım! Peşime düşenlerden 



kurtar beni, Özgür kıl. 2 Yoksa aslan gibi parçalayacaklar beni, 
Kurtaracak biri yok diye, Lime lime edecekler etimi.

Mezmurlar 17:13 Kalk, ya RAB, kes önlerini, eğ başlarını! Kılıcınla kurtar 
canımı kötülerden,

Mezmurlar 23:3 İçimi tazeler, Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.
Mezmurlar 25:20 Canımı koru, kurtar beni! Hayal kırıklığına uğratma, çünkü 

sana sığınıyorum!
Mezmurlar 33:19 Böylece onları ölümden kurtarır, Kıtlıkta yaşamalarını 

sağlar.
Mezmurlar 34:22 RAB kullarını kurtarır, O'na sığınanların hiçbiri ceza 

görmez.
Mezmurlar 35:12,13 İyiliğime karşı kötülük ediyor, Yalnızlığa itiyorlar beni. 

13 Oysa onlar hastalanınca ben çula sarınır, Oruç tutup alçakgönüllü 
olurdum. Duam yanıtsız kalınca, Bir dost, bir kardeş yitirmiş gibi 
dolaşırdım. Kederden belim bükülürdü, Annesi için yas tutan biri gibi.

Mezmurlar 41:4 Acı bana, ya RAB! dedim, Şifa ver bana, çünkü sana karşı 
günah işledim!

Mezmurlar 42:5,11 Neden üzgünsün, ey gönlüm, Neden içim huzursuz? 
Tanrı'ya umut bağla, Çünkü O'na yine övgüler sunacağım; O benim 
kurtarıcım ve Tanrım'dır. 11 Neden üzgünsün, ey gönlüm, Neden içim 
huzursuz? Tanrı'ya umut bağla, Çünkü O'na yine övgüler sunacağım; O 
benim kurtarıcım ve Tanrım'dır. (Mezmurlar 42:6,11; 43:5)

Mezmurlar 56:13 Çünkü canımı ölümden kurtardın, Ayaklarımı 
tökezlemekten korudun; İşte yaşam ışığında, Tanrı huzurunda 
yürüyorum.

Mezmurlar 69:10 Oruç tutup ağlayınca, Yine hakarete uğradım.
Mezmurlar 69:18 Yaklaş bana, kurtar canımı, Al başımdan düşmanlarımı.
Mezmurlar 86:13 Çünkü bana sevgin büyüktür, Canımı ölüler diyarının 

derinliklerinden sen kurtardın.
Mezmurlar 97:10 Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin. O sadık 

kullarının canını korur, Onları kötülerin elinden kurtarır.
Mezmurlar 107:9 Çünkü O susamış canın susuzluğunu giderir, Aç canı 

iyiliklerle doyurur.
Mezmurlar 116:4 O zaman RAB'be yakardım, Aman, ya RAB, kurtar canımı! 

dedim.
Mezmurlar 116:8 Sen, ya RAB, canımı ölümden, Gözlerimi yaştan, 

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın.
Mezmurlar 119:28 İçim eriyor kederden, Sözün uyarınca güçlendir beni!
Mezmurlar 120:2 Ya RAB, kurtar canımı yalancı dudaklardan, Aldatıcı 



dillerden!
Mezmurlar 121:7 RAB her kötülükten seni korur, Esirger canını.
Mezmurlar 124:7 Bir kuş gibi Kurtuldu canımız avcının tuzağından, Kırıldı 

tuzak, kurtulduk.
Mezmurlar 138:3 Seslendiğim gün bana yanıt verdin, İçime güç koydun, beni

yüreklendirdin.
S Ozdeyisler 6:32 Zina eden adam sağduyudan yoksundur. Yaptıklarıyla 

kendini yok eder.
S Ozdeyisler 22:25 Yoksa onun yollarına alışır, Kendini tuzağa düşmüş 

bulursun.
Yeremya 20:13 Ezgiler okuyun RAB'be! Övün RAB'bi! Çünkü yoksulun canını 

kötülerin elinden O kurtardı.
Yeremya 31:25 Yorgun cana kana kana içirecek, bitkin canı doyuracağım.
Hezkiel 13:20,21 'Bundan ötürü Egemen RAB şöyle diyor: İnsanları kuş gibi 

tuzağa düşüren sihirli bilek bağlarınıza karşıyım. Onları bileklerinizden 
koparacağım. Kuş gibi tuzağa düşürdüğünüz insanları özgür kılacağım. 
21 Örtülerinizi yırtacak, halkımı elinizden kurtaracağım. Bir daha 
tuzağınıza düşmeyecekler. O zaman benim RAB olduğumu 
anlayacaksınız.

Matta 10:28 Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı 
da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun.

Matta 16:26 İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun 
kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? 
(Markos 8:36,37)

Matta 22:37 İsa ona şu karşılığı verdi: 'Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün 
canınla ve bütün aklınla seveceksin.'

Matta 26:38 Onlara, Ölesiye kederliyim dedi. Burada kalın, benimle birlikte 
uyanık durun. (Markos 14:34)

Markos 12:30 Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve
bütün gücünle seveceksin.'

Luka 12:20 Ama Tanrı ona, 'Ey akılsız!' dedi. 'Bu gece canın senden 
istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak?'

Luka 21:19 Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız.
Yuhanna 12:27 Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? 'Baba, beni bu saatten 

kurtar' mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim.
Elci Isleri 14:22(21) O kentte de Müjde'yi duyurup birçok öğrenci edindiler.  

Pavlus'la Barnaba daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya dönerek 
öğrencileri ruhça pekiştirdiler, imana bağlı kalmaları için onlara cesaret 
verdiler. "Tanrı'nın Egemenliği'ne, birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz 



gerekir" diyorlardı.
Elci Isleri 15:24 Bizden bazı kişilerin yanınıza geldiğini, sözleriyle sizi 

tedirgin edip aklınızı karıştırdığını duyduk. Oysa onları biz göndermedik.
1 Korintliler 15:45 Nitekim şöyle yazılmıştır: İlk insan Adem yaşayan can 

oldu. Son Adem'se yaşam veren ruh oldu.
1 Selanikliler 5:23 Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal

kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde 
eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun.

ibranililer 6:19 Canlarımız için gemi demiri gibi sağlam ve güvenilir olan bu 
umut, perdenin arkasındaki iç bölmeye geçer.

ibranililer 10:39 Bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz; iman edip 
canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız.

Yakup 1:21 Bunun için, her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü 
üstünüzden sıyırıp atarak, içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte 
olan sözü alçakgönüllülükle kabul edin.

Yakup 5:20(19) Kardeşlerim, içinizden biri gerçeğin yolundan sapar da 
başka biri onu  yine gerçeğe döndürürse, bilsin ki, günahkârı sapık 
yolundan döndüren,  ölümden bir can kurtarmış, bir sürü günahı örtmüş 
olur.

1 Petrus 1:9 Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna 
erişiyorsunuz.

1 Petrus 1:22 Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız, kardeşler için içten bir 
sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin.

1 Petrus 2:11 Sevgili kardeşler, size yalvarırım, cana karşı savaşan benliğin
tutkularından kaçının. Çünkü bu dünyada yabancı ve konuksunuz.

1 Petrus 4:19 Bunun için, Tanrı'nın isteği uyarınca acı çekenler, iyilik 
ederek canlarını güvenilir Yaradan'a emanet etsinler.

2 Petrus 2:7,8 Ama ilke tanımayan kişilerin sefih yaşayışından azap duyan 
doğru adam Lut'u kurtardı. 8 Çünkü onların arasında yaşayan bu doğru 
adam, görüp işittiği yasa tanımaz davranışlar yüzünden doğru yüreğinde 
her gün ıstırap çekerdi.

3 Johanna 1:2 Sevgili kardeşim, canın gönenç içinde olduğu gibi, her 
bakımdan sağlıklı ve gönenç içinde olman için dua ediyorum.
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