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Мацьвея 11:28-30 Прыйдзіце да Мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і Я 
дам вам супачынак. 29. Вазьміце ярмо Маё на сябе і навучыцеся ад Мяне,
бо Я — ціхі і пакорнага сэрца, і знойдзеце супачынак душам вашым. 30. Бо
ярмо Маё добрае, і цяжар Мой лёгкі.

1 Валадараоў 1:29; Псальмаў 23:3; 34:22; 69:18 - God restore Душа soul - Лукi 
1:79 зьявіць [сьвятло] тым, што сядзяць у цемры і ў ценю сьмяротным, 
накіраваць ногі нашыя на шлях супакою.

Прыпoвecьцi 6:32 Хто чужаложыць з жанчынаю, той бязглузды, загубіць душу
сваю той, хто гэтак чыніць.

Прыпoвecьцi 22:24,25 Не сябруй з васпанам гняўлівым і з чалавекам 
нястрыманым не хадзі, 25. каб ты не навучыўся сьцежкам яго і не 
нацягнуў пятлі на душу тваю.

Мацьвея 10:28 І ня бойцеся тых, што забіваюць цела, а душы забіць ня 
могуць; а бойцеся больш Таго, Хто можа і душу, і цела загубіць у гееньне.

Мацьвея 16:26 Бо якая карысьць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь сьвет, а 
душы сваёй пашкодзіць? Або што дасьць чалавек у выкуп за душу сваю?

Мацьвея 22:37 А Ісус сказаў яму: Любі Госпада, Бога твайго, усім сэрцам 
тваім, і ўсёю душою тваёю, і ўсім разуменьнем тваім.

Мацьвея 26:38 Тады кажа ім: Смутная душа Мая аж да сьмерці, застаньцеся 
тут і чувайце са Мною.

Марка 8:36,37 Бо што за карысьць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь сьвет, а 
душы сваёй пашкодзіць? 37. Або што дасьць чалавек у выкуп за душу 
сваю?

Марка 12:30,33 і: Любі Госпада, Бога твайго, усім сэрцам сваім, усёю душой 
тваёй, усім разуменьнем тваім і ўсёю моцаю сваёю. 33. і любіць Яго ўсім 
сэрцам, усім розумам, усёю душою ды ўсёю моцаю, і любіць бліжняга як 
самога сябе больш, чым усе цэласпаленьні і ахвяры. (Другазаконне 4:29)

Марка 14:34 І кажа ім: Смутная душа Мая аж да сьмерці, застаньцеся тут і 
чувайце.

Лукi 12:20 А Бог сказаў яму: Неразумны! У гэту ноч душу тваю возьмуць у 
цябе; каму ж дастанецца тое, што ты прыдбаў?

Лукi 21:19 У цярплівасьці вашай здабывайце душы вашыя.
Янa 12:27 Цяпер душа Мая ўстрывожана; і што Я скажу? Ойча, збаў Мяне ад 

гэтае гадзіны; але ж дзеля гэтае гадзіны Я і прыйшоў.
Дэei 14:22 умацоўваючы душы вучняў, просячы трываць у веры і што праз 

шмат мукаў мусім мы ўвайсьці ў Валадарства Божае.
Дэei 15:24 Пачуўшы, што некаторыя, што прыйшлі ад нас, стрывожылі вас 

словамі, захістаўшы душы вашыя, кажучы абрэзывацца і захоўваць Закон,
чаго мы не загадвалі,

1 Карыньцянaў 15:45 Гэтак і напісана: Стаўся першы чалавек Адам душою 



жывою, а апошні Адам — дух, які ажыўляе.
1 Тэсалонцaў 5:23 Сам жа Бог супакою няхай асьвяціць вас у-ва ўсёй поўні, і 

ўвесь ваш дух, і душа, і цела няхай захаваюцца без заганы ў прыйсьце 
Госпада нашага Ісуса Хрыста.

Гебраяў 6:19 якую маем, як якар душы, пэўны і трывалы, які ўваходзіць у-ва 
ўнутранае за заслону,

Гебраяў 10:39Мы ж ня хісткія на загубу але[стаім]у веры на здабыцьцё душы.
Якубa 1:21 Дзеля гэтага, адкінуўшы ўсякі бруд і празьмернасьць ліхоты, у 

ціхасьці прыйміце насаджанае слова, якое можа збавіць душы вашыя.
Якубa 5:20 няхай ведае, што той, які навярнуў грэшніка з памылковага шляху

ягонага, збавіць душу ад сьмерці і прыкрые мноства грахоў.
1 Пятрa 1:9 атрымліваючы вынік веры вашае — збаўленьне душаў.
1 Пятрa 1:22 Ачысьціўшы душы вашыя паслухмянасьцю праўдзе праз Духа 

дзеля некрывадушнага браталюбства, з чыстым сэрцам шчыра любіце 
адзін аднаго,

1 Пятрa 2:11 Улюбёныя, прашу вас, як прыхадняў і вандроўнікаў, 
высьцерагайцеся цялесных пажаданьняў, якія змагаюцца супраць душы,

1 Пятрa 4:19 Так што тыя, якія церпяць паводле волі Божай, няхай 
перададуць Яму, як вернаму Творцу, душы свае, робячы дабро.

2 Пятрa 2:7,8 а праведнага Лота, крыўджанага бессаромным ладам жыцьця 
беззаконьнікаў, выбавіў, 8. бо гэты праведнік, жывучы між імі, з дня ў 
дзень мучыў праведную душу [сваю], бачачы і чуючы справы беззаконныя,
(Cудзьдзяў 16:16)

3 Янa 1:2 Улюбёны! Малюся, каб ты быў здаровы і пасьпяховы ў-ва ўсім, як 
пасьпяховая душа твая.

Пачатку - Rенезіс 2:7 God's breath of life makes man a living Душа soul.
Пачатку - Rенезіс 34:2,3,8 Shechem's Душа soul tie to Dinah.
Лічбу 21:4 Душа soul discouraged. 1 Самуэля 18:1 friend Душа soul tie.
2 Валадараоў 4:27; Ёва 19:2; Псальмаў 6:3,4 Душа soul vexed.
Ёва 7:11 bitter Душа soul. Ёва 14:22 Душа soul mourn. Ёва 27:2 grieve Душа.
Псальмаў 41:4 God heal Душа soul.
Псальмаў 42:5,6,11; 43:5 disquieted Душа soul hope in God.
Псальмаў 97:10 God keep Душа soul safe.
Псальмаў 107:9 longing and hungry Душа soul.
Псальмаў 119:28 heavy Душа soul melt, God strengthens.
Псальмаў 120:2 God deliver from bad words.
Псальмаў 121:7 God preserves Душа soul.
Псальмаў 138:3 God strengthens Душа soul.
Ярэмію 31:25 God satiate weary Душа soul, and replenish sorrowful Душа soul.
Eзэкііл 13:20,21 God delivers the Душа souls of His people from witchcraft.
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