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Mateusza 11:28-30 Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i 
obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie; 29 Weźmijcie jarzmo moje na 
się, a uczcie się ode mnie, żem Ja cichy i pokornego serca; a znajdziecie 
odpocznienie duszom waszym; 30 Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a
brzemię moje lekkie jest.

1 Mojzeszowa 2:7 Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął
w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą.

1 Mojzeszowa 34:2,3,8 A ujrzawszy ją Sychem, syn Hemora Hewejczyka, 
książęcia ziemi onej, porwał ją, i spał z nią, i zelżył ją. 3 I spoiła się dusza 
jego z Dyną, córką Jakóbową, a rozmiłowawszy się dzieweczki, mówił do 
serca jej. 8 I rzekł Hemor do nich mówiąc: Sychem, syn mój, przyłożył 
serce swe ku córce waszej; dajcież mu ją proszę za żonę.

4 Mojzeszowa 21:4 Potem ruszyli się od góry Hor drogą ku morzu 
czerwonemu, aby obeszli ziemię Edomską; i utrudził się lud bardzo w onej 
drodze.

5 Mojzeszowa 4:29 A wszakże i tam jeźli szukać będziesz Pana, Boga twego, 
tedy znajdziesz, będzieszli go szukał całem sercem twojem, i całą duszą 
swoją.

Sedziów 16:16 A gdy mu się uprzykrzała słowy swemi na każdy dzień, i trapiła
go, aż zemdlała dusza jego na śmierć,

1 Samuela 18:1 I stało się, gdy przestał mówić do Saula, że dusza 
Jonatanowa spoiła się z duszą Dwidową, i umiłował go Jonatan, jako 
duszę swoję.

1 Któlewska 1:29 Tedy przysiągł król, mówiąc: Jako żywy Pan, który wybawił
duszę moję z każdego ucisku:

2 Któlewska 4:27 A ona rzekła: Zdrowi dobrze. A gdy przyszła do męża 
Bożego na górę, uchwyciła się nóg jego; i przystąpił Giezy, aby ją 
odepchnął. Ale mąż Boży rzekł: Zaniechaj jej, boć w gorzkości jest dusza 
jej, a Pan zataił przedemną i nie oznajmił mi.

Joba 7:11 Przetoż ja nie mogę zawściągnąć ust moich; mówić będę w 
utrapieniu ducha mego, będę rozmawiał w gorzkości duszy mojej.

Joba 14:22 Tylko ciało jego, póki żyw, boleje, a dusza jego w nim kwili.
Joba 19:2 Dokądże trapić będziecie duszę moję, a nacierać na mię mowami 

swemi?
Joba 27:2 Jako żyje Bóg, który odrzucił sąd mój, a Wszechmocny, który 

gorzkości nabawił duszy mojej:
Joba 30:25 Izalim nie płakał nad dniem utrapionego? izali się nie smuciła 

dusza moja nad ubogim?



Psalmów 6:3,4(4,5) I dusza moja bardzo jest zatrwożona; ale ty, Panie! 
pokądże? 4(5) Nawróć się, Panie! wyrwij duszę moję; wybaw mię dla 
miłosierdzia twego;

Psalmów 7:1(1-3) Syggajon Dawidowe, które śpiewał Panu dla słów Chusy, 
syna Jemini. (2) Panie, Boże mój! w tobie ufam; wybawże mię od 
wszystkich prześladowców moich, i wyzwól mię; 2(3) By snać duszy mojej 
nie porwał jako lew, a nie rozszarpał, gdyby nie było, ktoby ją wybawił.

Psalmów 17:13 Powstańże, Panie! uprzedź twarz jego, potrąć go, wyrwij 
duszę moję od niezbożnego mieczem twoim.

Psalmów 23:3 Duszę moję posila: prowadzi mię ścieszkami sprawiedliwości 
dla imienia swego.

Psalmów 25:20 Strzeż duszy mojej, a wyrwij mię, abym nie był pohańbiony; 
bo w tobie nadzieję mam.

Psalmów 33:19 Aby wyrwał od śmierci duszę ich,a pożywił ich w głodzie.
Psalmów 34:22(23) Ale Pan odkupi duszę sług swoich, a nie będą spustoszeni

wszyscy, którzy w nim ufają.
Psalmów 35:12,13 Oddawają mi złem za dobre, chcąc mię pozbawić duszy 

mojej, 13 Chociażem się ja w wór obłóczył, gdy oni chorowali; trapiłem 
postem duszę moję, i modliłem się często sam u siebie za nimi.

Psalmów 41:4(5) Jam rzekł: Panie! zmiłuj się nademną, uzdrów duszę moję, 
bom tobie zgrzeszył.

Psalmów 42:5(6),11(12) Przeczże się smucisz, duszo moja! a przecz sobą 
trwożysz we mnie? Czekaj na Boga; albowiem go jeszcze będę wysławiał 
za wielkie wybawienie twarzy jego. 11(12) Przeczże się smucisz, duszo 
moja? a przecz sobą trwożysz we mnie? Czekaj na Boga; albowiem go 
jeszcze będę wysławiał, gdyż on jest wielkiem zbawieniem twarzy mojej, i 
Bogiem moim. (Psalmów 42:6(7),11(12); 43:5)

Psalmów 56:13(14) Albowiemeś wyrwał duszę moję od śmierci, a nogi moje 
od upadku, abym statecznie chodził przed obliczem Bożem w światłości 
żyjących.

Psalmów 69:10(11) Gdym płakał i trapił postem duszę moję, stało mi się to 
pohańbienie.

Psalmów 69:18(19) Przybliż się do duszy mojej, a wybaw ją; dla nieprzyjaciół 
moich odkup mię.

Psalmów 86:13 Ponieważ miłosierdzie twoje wielkie jest nademną, a tyś 
wyrwał duszę moję z dołu głębokiego.

Psalmów 97:10 Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie złe w nienawiści; on 
strzeże świętych swoich, a z ręki niepobożnych wyrywa ich.

Psalmów 107:9 Iż napoił duszę pragnącą, a duszę zgłodniałą napełnił 
dobrami.

Psalmów 116:4 I wzywałem imienia Pańskiego, mówiąc: Proszę, o Panie! 
wybaw duszę moję.



Psalmów 116:8 Bo wyrwał duszę moję od śmierci, oczy moje od płaczu, nogę 
moję od upadku.

Psalmów 119:28 Rozpływa się od smutku dusza moja; utwierdźże mię według
słowa twego.

Psalmów 120:2 Wyzwól, Panie! duszę moję od warg kłamliwych, i od języka 
zdradliwego.

Psalmów 121:7 Pan cię strzec będzie od wszystkiego złego; on duszy twojej 
strzec będzie.

Psalmów 124:7 Dusza nasza jako ptaszek uszła z sidła ptaszników; sidło się 
potargało, a myśmy uszli.

Psalmów 138:3 W dzień, któregom cię wzywał, wysłuchałeś mię, a posiliłeś 
mocą duszę moję.

Przypowiesci 6:32 Lecz cudzołożący z niewiastą głupi jest, a kto chce 
zatracić duszę swoję, ten to czyni.

Przypowiesci 22:25 Byś snać nie przywykł ścieszkom jego, a nie włożył sidła 
na duszę swoję.

Jeremiasza 20:13 Śpiewajcież Panu, chwalcie Pana, że wybawił duszę 
ubogiego z ręki złośników.

Jeremiasza 31:25 Napoję zaiste duszę spracowaną, a wszelką duszę smutną 
nasycę.

Ezechiela 13:20,21 Dlatego, tak mówi panujący Pan: Oto Ja będę przeciwko 
wezgłówkom waszym, któremi wy tam dusze łowicie, abyście je zwiodły; 
bo je stargnę z ramion waszych, a wypuszczę dusze, które wy łowicie, 
abyście je zwiodły; 21 I rozerwę duchny wasze, a wybawię lud mój z ręki 
waszej, abyście ich więcej nie mogły łowić ręką swoją; a dowiecie się, 
żem Ja Pan.

Mateusza 10:28 A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić 
nie mogą; ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w 
piekielnym ogniu.

Mateusza 16:26 Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek \wiat 
pozyskał, a na duszy swojej szkodował? albo co za zamianę da człowiek 
za duszę swoję? (Marka 8:36,37)

Mateusza 22:37 A Jezus mu rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze 
wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej 
myśli twojej.

Mateusza 26:38 Tedy im rzekł Jezus: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; 
zostańcież tu, a czujcie ze mną. (Marka 14:34)

Marka 12:30 Przetoż będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego 
serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej, i ze
wszystkiej siły twojej; toć jest pierwsze przykazanie.

Lukasza 12:20 Ale mu rzekł Bóg: O głupi, tej nocy upomnę się duszy twojej od
ciebie, a to, coś nagotował, czyjeż będzie?



Lukasza 21:19 W cierpliwości waszej posiadajcie dusze wasze.
Jana 12:27 Terazci dusza moja zatrwożona jest; i cóż rzekę? Ojcze! zachowaj

mię od tej godziny; alemci dlatego przyszedł na tę godzinę.
Dzieje Apostolskie 14:22 Utwierdzając dusze uczniów i napominając, aby 

trwali w wierze, i mówiąc: Że przez wiele ucisków musimy wnijść do 
królestwa Bożego.

Dzieje Apostolskie 15:24 Ponieważeśmy słyszeli, że niektórzy wyszedłszy od 
nas, zatrwożyli was słowy, wątląc dusze wasze, a mówiąc, że się musicie 
obrzezać i zakon zachowywać, którymeśmy tego nie poruczyli,

1 Koryntian 15:45 Takci też napisane: Stał się pierwszy człowiek Adam w 
duszę żywą, ale pośledni Adam w ducha ożywiającego.

1 Tesaloniczan 5:23 A sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci; a cały 
duch wasz, i dusza, i ciało niech będą bez nagany na przyjście Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, zachowane.

Hebrajczyków 6:19 Którą mamy jako kotwicę duszy, i bezpieczną, i pewną, i 
wchodzącą aż wewnątrz za zasłonę,

Hebrajczyków 10:39 Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się schraniają ku 
zginieniu, ale z tych, którzy wierzą ku pozyskaniu duszy.

Jakuba 1:21 A tak odrzuciwszy wszelakie plugastwo i zbytek złości, z 
cichością przyjmijcie słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.

Jakuba 5:20 Niechże wie, że kto by odwrócił grzesznika od błędnej drogi 
jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.

1 Piotra 1:9 Odnosząc koniec wiary waszej: zbawienie dusz.
1 Piotra 1:22 Oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez 

Ducha Świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni 
drugich miłujcie uprzejmie,

1 Piotra 2:11 Najmilsi! proszę was, abyście się jako przychodniowie i goście 
wstrzymywali od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy,

1 Piotra 4:19 Przetoż i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niechaj jemu, jako
wiernemu Stworzycielowi, poruczają dusze swoje, dobrze czyniąc.

2 Piotra 2:7,8 A sprawiedliwego Lota, onych niezbożników rozpustnem 
obcowaniem strapionego, wyrwał. 8 Albowiem widzeniem i słyszeniem on 
sprawiedliwy mieszkając między nimi, dzień po dniu duszę sprawiedliwą 
uczynkami ich niezbożnymi trapił.

3 Jana 1:2 Najmilszy! najprzód żądam, aby ci się dobrze powodziło i abyś był 
zdrów, tak jako się dobrze powodzi duszy twojej.
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