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Matúš 11:28-30  Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a ja 
vám dám odpočinutie. 29 Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, 
lebo som tichý a pokorný srdcom, a najdete odpočinutie svojim dušiam; 30
lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké.

1 Mojžišova 2:7 A Hospodin Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo 
zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.

1 Mojžišova 34:2,3,8 Ale keď ju videl Sichem, syn Chamora Hevejského, 
kniežaťa zeme, vzal ju a ležal s ňou a ponížil ju. 3 A jeho duša priľnula k 
Díne, dcére Jakobovej, a zamiloval si dievča a hovoril k jeho srdcu. 8 A 
Chamor hovoril s nimi a vravel: Duša môjho syna Sichema visí na vašej 
dcére; dajte mu ju, prosím vás, za ženu.

4 Mojžišova 21:4 Potom sa rušali od vrchu Hora cestou k Červenému moru, 
aby obišli zem Edomovu, a ľud ustával v duši na ceste.

5 Mojžišova 4:29 Ale ak budete odtiaľ hľadať Hospodina, svojho Boha, 
najdeš, keď ho budeš hľadať celým svojím srdcom a celou svojou dušou,

Sudcov 16:16 A stalo sa, keď ho len deň ako deň sužovala svojimi slovami a 
naliehala na neho, že to už nemohla zniesť jeho duša, znavená až na smrť.

1 Samuelova 18:1 A stalo sa, keď dohovoril Saulovi, že duša Jonatánova sa 
pevne spojila s dušou Dávidovou, takže ho miloval Jonatán ako svoju 
vlastnú dušu.

1 Kráľov 1:29 A kráľ prisahal a riekol: Ako že žije Hospodin, ktorý vyslobodil 
moju dušu zo všetkých úzkostí,

2 Kráľov 4:27 Ale keď prišla k mužovi Božiemu na vrch, chopila sa jeho nôh. 
A Geházi pristúpil, aby ju odstrčil. Ale muž Boží povedal: Nechaj ju, lebo jej
duša jej je sovrená horkou bolesťou, a Hospodin to ukryl predo mnou a 
neoznámil mi.

Jób 7:11 Preto ani ja nebudem zdŕžať svoje ústa; hovoriť budem v úzkosti 
svojho ducha; vravieť budem v horkosti svojej duše.

Jób 14:22 Ale jeho telo bolestí spolu s ním, a tak i jeho duša smúti tam spolu 
s ním.

Jób 19:2  Dokedy budete trápiť moju dušu a dokedy ma budete drtiť rečami?
Jób 27:2 Ako že žije silný Bôh, ktorý odmietnul môj súd, a Všemohúci, ktorý 

horkosťou naplnil moju dušu,
Jób 30:25 Je pravda, že som plakal nad tým, kto prežíval tvrdé dni; že moja 

duša smútila nad chudobným.
Žalmy 6:3,4(4,5) aj moja duša sa veľmi chveje. A ty, ó, Hospodine, dokedy?!- 



4(5) Navráť sa zase, Hospodine, vytrhni moju dušu; zachráň ma pre svoju 
milosť.

Žalmy 7:1,2(1-3) Žalostná pieseň Dávidova, ktorú spieval Hospodinovi pre 
slová Kúša, syna Jeminiho. (2) Hospodine, môj Bože, k tebe sa utiekam; 
zachráň ma od všetkých tých, ktorí ma prenasledujú, a vytrhni ma! 2(3) 
Aby neuchvátil nepriateľ ako lev moju dušu a neroztrhal, keď by nebolo, 
kto by vytrhnul!

Žalmy 17:13 Povstaň, ó, Hospodine, predídi ho; zohni ho; vytrhni moju dušu z 
moci bezbožníka svojím mečom,

Žalmy 23:3 Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravedlivosti pre 
svoje meno.

Žalmy 25:20 Šin. Ostríhaj moju dušu a vytrhni ma, aby som sa nehanbil, lebo 
sa k tebe utiekam.

Žalmy 33:19  aby vytrhol ich dušu zo smrti a živil ich v čas hladu.
Žalmy 34:22(23) Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov, a neponesú viny 

niktorí z tých, ktorí sa utiekajú k nemu.
Žalmy 35:12,13 Odplácajú mi zlým za dobré, osirelosťou mojej duši; 13 kým 

som sa ja, keď oni boli nemocní, odieval drsným rúchom smútočným; 
trápil som svoju dušu pôstom a modlieval som sa v sebe za nich.

Žalmy 41:4(5) Ja som povedal: Hospodine, zmiluj sa nado mnou! Uzdrav moju 
dušu, lebo som zhrešil proti tebe.

Žalmy 42:5(6),11(12) Prečo si smutná, moja duša, a prečo sa nepokojíš vo 
mne? Čakaj na Boha lebo ho ešte budem chváliť, rôzne spasenie jeho 
tvári. 11(12) Prečo si smutná, moja duša, a prečo sa nepokojíš vo mne? 
Čakaj na Boha, lebo ho ešte budem chváliť, rôzne spasenie svojej tvári a 
svojho Boha. (Žalmy 42:6(7); 43:5)

Žalmy 56:13 Mám na sebe, Bože, tebe dané sľuby; zaplatím ti obeti chvály,
Žalmy 69:10(11) Ak plačem trápiac pôstom svoju dušu, je mi to na potupu.
Žalmy 69:18(19) Priblíž sa mojej duši; vyprosti ju! Vykúp ma pre mojich 

nepriateľov!
Žalmy 86:13 Lebo tvoja milosť je veľká nado mnou a vytrhol si moju dušu z 

najhlbšieho pekla.
Žalmy 97:10  Vy, ktorí milujete Hospodina, majte v nenávisti to, čo je zlé! On 

ostríha duše svojich svätých; vytrhuje ich z ruky bezbožníkov.
Žalmy 107:9  (lebo nasycuje práhnúcu dušu a hladovitú dušu naplňuje 

dobrým)
Žalmy 116:4 Ale som vzýval meno Hospodinovo a vravel som: Prosím, ó, 

Hospodine, vysloboď moju dušu!
Žalmy 116:8 Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, moje oko si zachránil od slzy,

moju nohu od klesnutia.



Žalmy 119:28 Moja duša sa rozplýva v slzách od zármutku; občerstvi ma 
podľa svojho slova!

Žalmy 120:2 Hospodine, vytrhni moju dušu od lživých rtov, od ľstivého jazyka.
Žalmy 121:7 Hospodin ťa bude ostríhať od všetkého zlého; bude ostríhať 

tvoju dušu.
Žalmy 124:7  Naša duša unikla jako vtáča z osídla lovca. Osídlo sa potrhalo, 

a my sme unikli.
Žalmy 138:3 V ktorýkoľvek deň som volal, ohlásil si sa mi a obdaril si moju 

dušu silou.
Príslovia 6:32 No, ten, kto cudzoloží so ženou, je bez rozumu; kto ide zahubiť 

svoju dušu, ten to vykoná.
Príslovia 22:25 aby si sa nenaučil jeho cestám a nevzal tak osídla svojej duši.
Jeremiáš 20:13 Spievajte Hospodinovi, chváľte Hospodina, lebo vytrhol dušu 

biedneho z ruky zlostníkov!
Jeremiáš 31:25 Lebo zavlažím unavenú dušu a každú zármutkom hynúcu 

dušu nasýtim.
Ezechiel 13:20,21 Preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, ja prijdem na vaše 

obväzky, do ktorých lovíte duše, aby lietaly. A roztrhám ich, a strhám s 
vašich ramien a prepustím duše, duše, ktoré lovíte, aby lietaly do záhuby. 
21 A roztrhám i vaše čapice a vytrhnem svoj ľud z vašej ruky, a nebudú 
viacej vo vašej ruke za lov, a zviete, že ja som Hospodin.

Matúš 10:28 A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť 
dušu; ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zatratiť v pekle.

Matúš 16:26 Lebo čože to osoží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a 
svoju dušu utratil? Alebo jaké výmenné dá človek za svoju dušu? (Marek 
8:36,37)

Matúš 22:37  A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým 
svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!

Matúš 26:38 Vtedy im povedal: Moja duša je smutná až na smrť; zostaňte tu a
bdejte so mnou! (Marek 14:34)

Marek 12:30  A keď vás povedú, zradne vás vydávajúc, nestarajte sa vopred 
o to, čo by ste mali hovoriť, ani nedbajte o to, ale čo vám bude dané v tú 
hodinu, to hovorte; lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale Svätý Duch.

Lukáš 12:20 A Bôh mu povedal: Blázne, tejto noci požiadajú tvoju dušu od 
teba, a to, čo si nahotovil, čie bude?

Lukáš 21:19 Svojou trpezlivosťou si dobyte svoje duše!
Ján 12:27 Teraz je moja duša rozrušená, a čo mám povedať: Otče, vyprosti 

ma z tejto hodiny? Ale veď preto som prišiel k tejto hodine.
Skutky Apoštolov 14:22 upevňujúc duše učeníkov a napomínajúc ich, aby 

trvali vo viere, a hovorili, že musíme cez mnohé súženia vojsť do 



kráľovstva Božieho.
Skutky Apoštolov 15:24 Pretože sme počuli, že niektorí z nás vyjdúc 

znepokojili vás rečami a rozvracajú vaše duše hovoriac, že sa musíte 
obrezovať a zachovávať zákon, ktorým sme toho nenaručili,

1 Korintským - Prvý Korinťanom 15:45 Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam,
stal sa živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom.

1 Tesalonickým -  Prvý Solúnčanom 5:23 A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči
celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i 
telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus.

Židom 6:19 ktorú máme sťa kotvu duše, bezpečnú a pevnú, a ktorá vchádza 
do vnútra za oponu,

Židom 10:39 Ale my nie sme ľuďmi, ktorí by sa uťahovali, do zahynutia, ale 
ľudia viery dobyť dušu.

Jakubov 1:21 Preto složiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti 
prijmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Jakubov 5:20 nech vie, že ten, kto obrátil hriešnika od jeho bludnej cesty, 
zachránil jeho dušu od smrti a prikryje množstvo hriechov.

1 Petrov - Prvý Petrov 1:9 odnášajúc si cieľ a koniec svojej viery, spasenie 
duší,

1 Petrov - Prvý Petrov 1:22 A tak očistiac svoje duše poslušnosťou pravdy 
skrze Ducha cieľom nepokryteckého milovania bratstva vrúcne milujte 
jedni druhých z čistého srdca

1 Petrov - Prvý Petrov 2:11 Milovaní, napomínam ako pohostínov a pútnikov, 
aby ste sa zdŕžali telesných žiadostí, ktoré vojujú proti duši.

1 Petrov - Prvý Petrov 4:19 Takže aj tí, ktorí trpia podľa vôle Božej, nech ako 
vernému Stvoriteľovi v činení dobrého porúčajú svoje duše.

2 Petrov - Druhý Petrov 2:7,8 I spravedlivého Lota, strápeného až do ustania 
bezúzdnym životom bezbožníkov, vytrhol. 8 Lebo vidiac a čujúc, on 
spravedlivý, bývajúc medzi nimi, zo dňa na deň mučil ich bezbožnými 
skutkami spravedlivú dušu.

3 Jánov - Tretej Jánov 1:2 Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal vo všetkom 
dobre a že by si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša.
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