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Matouš 11:28-30 Poďtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a 
já vám odpočinutí dám. 29 Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, 
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým.
30 Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké.

Genesis 2:7 I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě 
jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.

Genesis 34:2,3,8 Kteroužto uzřev Sichem, syn Emora Hevejského, knížete v 
krajině té, vzal ji, i ležel s ní, a ponížil jí. 3 I připojila se duše jeho k Díně, 
dceři Jákobově; a zamilovav děvečku, mluvil k srdci jejímu. 8 I mluvil 
Emor s nimi na tento způsob: Sichem, syn můj, hoří milostí k Vaší dceři; 
prosím, dejte mu ji za manželku.

Numeri 21:4 Potom hnuli se s hory Hor cestou k moři Rudému, aby obešli 
zemi Idumejskou; i ustával lid velice na cestě.

Deuteronomium 4:29 Jestliže pak i tam hledati budeš Hospodina Boha 
svého, tedy nalezneš, budeš-li ho hledati z celého srdce svého a z celé 
duše své.

Soudců 16:16 Když tedy trápila jej slovy svými každého dne, a obtěžovala 
jej, umdlena jest duše jeho, jako by již měl umříti.

1 Samuelova 18:1 I stalo se, že když přestal mluviti k Saulovi, duše 
Jonatova spojila se s Duší Davidovou, tak že ho zamiloval Jonata jako 
sebe samého.

1 Královská 1:29 I přisáhl král, řka: Živť jest Hospodin, kterýž vysvobodil 
duši mou ze všelikých úzkostí,

2 Královská 4:27 V tom přišla k muži Božímu na horu, a chopila se noh jeho.
I přistoupil Gézi, aby ji odehnal. Ale muž Boží řekl: Nechej jí; nebo v 
hořkosti jest duše její, a Hospodin zatajil to přede mnou, aniž mi oznámil.

Job 7:11 Protož nemohuť já zdržeti úst svých, mluvím v ssoužení ducha 
svého, naříkám v hořkosti duše své.

Job 14:22 Toliko tělo jeho, dokudž živ jest, bolestí Okouší, a duše jeho v 
něm kvílí.

Job 19:2 Dokudž trápiti budete duši mou, a dotírati na mne řečmi svými?
Job 27:2 Živť jest Bůh silný, kterýž zavrhl při mou, a Všemohoucí, kterýž 

hořkostí naplnil duši mou,
Job 30:25 Zdaliž jsem neplakal nad tím, kdož okoušel zlých dnů? Duše má 

kormoutila se nad nuzným.
Žalmy 6:3,4(4,5) Ano i duše má předěšena jest náramně, ty pak, Hospodine,



až dokavad? 4(5) Navratiž se, Hospodine, a vytrhni duši mou; spomoz mi 
pro milosrdenství své.

Žalmy 7:1,2(1-3) Osvědčení neviny Davidovy, o čemž zpíval Hospodinu z 
příčiny slov Chusi syna Jeminova. (2) Hospodine Bože můj, v toběť 
doufám, vysvoboď mne ode všech protivníků mých, a vytrhni mne, 2(3) 
Aby neuchvátil jako lev duše mé, a neroztrhal, když by nebyl, kdo by 
vysvobodil.

Žalmy 17:13 Povstaniž, Hospodine, předejdi Tváři jeho, sehni jej, a vytrhni 
duši mou od bezbožníka mečem svým,

Žalmy 23:3 Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro 
jméno své.

Žalmy 25:20 Ostříhej duše mé, a vytrhni mne, ať nejsem zahanben, neboť v 
tebe doufám.

Žalmy 33:19 Aby vyprostil od smrti duše jejich, a živil je v čas hladu.
Žalmy 34:22(23) Služebníků pak svých duše vykoupí Hospodin, a nebudou 

zkaženi, kteříž doufají v něho.
Žalmy 35:12,13 Zlým za dobré mi se odplacují, duše mé zbaviti mne chtíce, 

13 Ježto já v nemoci jejich pytlem jsem se přiodíval, duši svou postem 
trápil, a sám u sebe za ně často se modlil.

Žalmy 41:4(5) Já řekl jsem: Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav duši 
mou, nebo jsem tobě zhřešil.

Žalmy 42:5(6),11(12) Proč jsi smutná, duše má, a proč se kormoutíš? 
Posečkej na Boha, neboť ještě vyznávati jej budu, i hojné spasení Tváři 
jeho. 11(12) Proč jsi smutná, duše má, a proč se kormoutíš ve mně? 
Posečkej na Boha, neboť ještě vyznávati jej budu; onť jest hojné spasení
Tváři mé a Bůh můj. (Psalms 42:6(7),11(12); 43:5)

Žalmy 56:13(14) Nebo jsi vytrhl z smrti duši mou, a nohy mé od poklesnutí, 
tak abych stále chodil před Bohem v světle živých.

Žalmy 69:10(11) Když jsem plakal, postem trápiv duši svou, bylo mi to ku 
potupě obráceno.

Žalmy 69:18(19) Přibliž se k duši mé, a vyprosť ji; pro nepřátely mé vykup 
mne.

Žalmy 86:13 Poněvadž milosrdenství tvé veliké jest nade mnou, a vytrhls 
duši mou z jámy Nejhlubší.

Žalmy 97:10 Vy, kteříž milujete Hospodina, mějte v nenávisti to, což zlého 
jest; onť ostříhá Duší svatých svých, a z ruky bezbožníků je vytrhuje.

Žalmy 107:9 Poněvadž napájí duši žíznivou, a duši hladovitou naplňuje 
dobrými věcmi.

Žalmy 116:4 I vzýval jsem jméno Hospodinovo, řka: Prosím, ó Hospodine, 
vysvoboď duši mou.



Žalmy 116:8 Nebo jsi vytrhl duši mou od smrti, oči mé od slz, nohu mou od 
poklesnutí.

Žalmy 119:28 Rozplývá se zámutkem duše má, očerstviž mne podlé slova 
svého.

Žalmy 120:2 Hospodine, vysvoboď duši mou od rtů lživých, a od jazyka 
lstivého.

Žalmy 121:7 Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude 
duše tvé.

Žalmy 124:7 Duše naše jako Ptáče znikla osídla Ptáčníků; osídlo se ztrhalo, 
i vynikli jsme.

Žalmy 138:3 Kteréhokoli dne vzýval jsem tě, vyslyšels mne, a obdařils silou 
duši mou.

Přísloví 6:32 Ale cizoložící s ženou blázen jest; kdož hubí duši svou, tenť to 
činí;

Přísloví 22:25 Abys se nenaučil stezkám jeho, a nevložil osídla na duši 
svou.

Jeremiáš 20:13 Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že vytrhl duši 
nuzného z ruky nešlechetných.

Jeremiáš 31:25 Rozvlažím zajisté duši ustalou, a všelikou duši truchlou 
nasytím.

Ezechiel 13:20,21 Protož takto praví Panovník Hospodin: Aj, já dám se v 
Polštáříky vaše, jimiž vy lovíte tam duše, abyste je oklamaly. Nebo 
strhnu je s ramenou vašich, a propustím duše, duše, kteréž vy lovíte, 
abyste je oklamaly. 21 I strhnu kukly vaše, a vytrhnu lid svůj z ruky Vaší, 
tak abyste jich nemohly více loviti, i zvíte, že já jsem Hospodin;

Matouš 10:28 A nebojte se těch, kteříž mordují tělo, ale duše nemohou 
zamordovati; než raději se bojte toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti v 
pekelném ohni.

Matouš 16:26 Nebo co jest platno člověku, by všecken svět získal, své pak 
duši uškodil? Aneb kterou dá člověk odměnu za duši svou? (Marek 
8:36,37)

Matouš 22:37 I řekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z celého 
srdce svého, a ze Vší duše své, a ze Vší mysli své.

Matouš 26:38 Tedy dí jim: Smutnáť jest duše má až k smrti. Pozůstaňtež 
tuto, a bděte se mnou. (Marek 14:34)

Marek 12:30 Protož milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, 
a ze Vší duše své, a ze Vší mysli své, i ze všech mocí svých. To jest první
přikázaní.

Lukáš 12:20 I řekl jemu Bůh: Ó blázne, této noci požádají duše tvé od tebe, 
a to, cožs připravil, čí bude?



Lukáš 21:19 V trpělivosti své vládněte dušemi svými.
Jan 12:27 Nyní duše má zkormoucena jest, a což dím? Otče, vysvoboď mne 

z této hodiny. Ale proto jsem přišel k hodině této.
Skutky 14:22 Potvrzujíce Duší učedlníků, a napomínajíce, aby trvali u víře, a

že musíme skrze mnohá ssoužení vjíti do království Božího.
Skutky 15:24 Poněvadž jsme slyšeli, že někteří vyšedše od nás, zkormoutili 

vás, řečmi zemdlévajíce duše vaše, pravíce, že se musíte obřezovati a 
zákon zachovávati, jimž jsme toho neporučili:

1 Korintským 15:45 Takť i psáno jest: Učiněn jest první člověk Adam v duši 
živou, ale ten poslední Adam v ducha obživujícího.

1 Tesalonickým 5:23 Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, a celý váš 
duch i duše i tělo bez úhony ku příští Pána našeho Jezukrista zachováno 
budiž.

Židům 6:19 Kterouž máme jako kotvu duše, i bezpečnou i pevnou, a 
vcházející až do vnitřku za oponu,

Židům 10:39 Ale myť nejsme poběhlci k zahynutí, ale věřící k získání duše.
Jakubův 1:21 Protož odvrhouce všelikou nečistotu, a ohyzdnost zlosti, s 

tichostí přijímejte vsáté slovo, kteréž může spasiti duše vaše.
Jakubův 5:20 Věziž, že ten, kdož by odvrátil hříšníka od bludné cesty jeho, 

vysvobodí duši od smrti, a přikryje množství hříchů.
1 Petra 1:9 Docházejíce konce víry své, spasení Duší.
1 Petra 1:22 Poněvadž duše své očistili jste poslušenstvím pravdy skrze 

Ducha, k milování neošemetnému bratrstva, z čistého srdce jedni druhé 
milujte snažně,

1 Petra 2:11 Nejmilejší, prosímť vás, abyste jakožto příchozí a pohostinní 
zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž rytěřují proti duši,

1 Petra 4:19 A protož i ti, kteříž trpí podlé vůle Boží, jakožto věrnému 
stvořiteli ať poroučejí duše své, dobře činíce.

2 Petra 2:7,8 A spravedlivého Lota, těch nešlechetníků prostopašným 
obcováním ztrápeného, vytrhl; 8 Ten zajisté spravedlivý, bydliv mezi 
nimi, den ode dne hleděním i slyšením spravedlivou duši nešlechetnými 
jejich skutky trápil:

3 Janův 1:2 Nejmilejší, žádámť obzvláštně, abys se dobře měl, a zdráv byl, 
tak jako duše tvá dobře se má.
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