
Slovenski - D  uša   Pisma - Soul Scriptures

Matej - Matevž 11:28-30 Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, 
in jaz vas upokojim. 29 Vzemite jarem moj nase in učite se od mene, ker 
sem krotek in iz srca ponižen: in najdete pokoj dušam svojim. 30 Kajti 
jarem moj je sladek in breme moje je lahko.

1 Mojzes -  I  Mojzesova 2:7 Tedaj  upodobi  Gospod Bog  človeka iz  prahu
zemeljskega in vdahne v nosnice njegove dih življenja, in tako je postal
človek živa duša.

1 Mojzes - I Mojzesova 34:2,3,8 In videl jo je Sihem, sin Hamorja Hevejca, 
kneza v tistem kraju, in jo ugrabi ter leže z njo in jo posili. 3 In srce 
njegovo se je prijelo Din e, Jakobove hčere, in je silno ljubil deklico in 
govoril, kar ji je segalo v srce. 8 In snubil je pri njih Hamor, govoreč: 
Sihema, sinú mojega, srce je v ljubezni nagnjeno do hčere vaše; dajte mu
jo, prosim, za ženo.

4 Mojzes - IV Mojzesova 21:4 In šli so od gore Hora po poti, ki vodi k 
Rdečemu morju, da bi obšli deželo Edomsko. In ljudstvo je postalo 
malosrčno na potu.

5 Mojzes - V Mojzesova 4:29 Ali odondod boste iskali Gospoda, Boga 
svojega, in ga našli, ko boste vpraševali po njem iz vsega srca in z vso 
dušo svojo.

Sodniki - Sodnikov 16:16 In ko ga dan na dan nadleguje z besedami svojimi 
in ga pritiska, mu duša obnemore do smrti.

I Samuelova 18:1 In ko konča pogovor s Savlom, se priklene duša 
Jonatanova duši Davidovi; in Jonatan ga je ljubil kakor svojo dušo.

1 Kralji 1:29 In kralj priseže in veli: Kakor res živi Gospod, ki je rešil dušo 
mojo iz vseh nadlog:

2 Kralji 4:27 Ko pa pride do moža Božjega na goro, se oklene nog njegovih. 
In Gehazi pristopi, da bi jo odrinil. Ali mož Božji veli: Pusti jo! kajti njena 
duša je v bridkosti, in Gospod mi je prikril in mi ni naznanil.

Jobova 7:11 Zato ne morem tudi jaz braniti ustom svojim, govoril bom v 
duha svojega stiski, žaloval v duše svoje bridkosti.

Jobova 14:22 Samo meso njegovo čuti ob njem bolečine in duša njegova 
žaluje v njem.

Jobova 19:2 Doklej hočete žaliti dušo mojo in me tlačiti z besedami?
Jobova 27:2 Kakor res živi Bog silni, ki mi je odvzel pravico, in 

Vsegamogočni, ki žali dušo mojo 
Jobova 30:25 Ali nisem jokal nad njim, ki ga je zadela nesreča? ni li mi bilo 



v duši žal siromaka? 
Psalmi 6:3,4(4,5) in duša moja je preplašena silno – ti pa, o Gospod, doklej? 

4(5) Povrni se, Gospod, otmi dušo mojo, reši me zaradi milosti svoje
Psalmi 7:1,2(1-3) Pesem Davidova, ki jo je pel Gospodu z ozirom na besede 

Kusa Benjaminca. (2) O Gospod, Bog moj, v tebi imam zavetje, reši me 
vseh preganjalcev mojih in oprosti me, 2(3) da ne zgrabi sovražnik kakor 
lev duše moje in je ne raztrga, ko ni pomočnika.

Psalmi 17:13 Vstani, Gospod, stopi mu nasproti, zvrni ga na tla, reši dušo 
mojo brezbožnika z mečem svojim.

Psalmi 23:3 Poživlja dušo mojo, vodi me po pravičnosti stezah zavoljo 
svojega imena.

Psalmi 25:20 Varuj dušo mojo in reši me, ne pridem naj v sramoto, ker v 
tebi iščem zavetja.

Psalmi 33:19 da reši smrti njih dušo in jih žive ohrani v lakoti.
Psalmi 34:22(23) Gospod otimlje dušo hlapcev svojih in ne pogubi se 

nobeden, ki išče zavetja v njem.
Psalmi 35:12,13 Hudo mi vračajo za dobro; zapuščena je duša moja. 13 In 

vendar sem jaz, ko so bili bolni, oblečen v raševino, s postom pokoril 
dušo svojo, in molitev moja se je vračala v nedrje moje

Psalmi 41:4(5) Jaz sem rekel: Gospod, usmili se me, ozdravi dušo mojo, ker 
tebi sem grešil.

Psalmi 42:5(6),11(12) Kaj si tako žalostna, duša moja, in nepokojna v meni?
Čakaj Boga, kajti še ga bom slavil, da je pomoč obličja mojega in moj 
Bog. 11(12) Kaj si tako žalostna, duša moja, in nepokojna v meni? Čakaj 
Boga, kajti še ga bom slavil, da je pomoč obličja mojega in moj Bog. 
(Psalmi 42:6,11; 43:5)

Psalmi 56:13(14) Ker ti si otel dušo mojo smrti, tudi noge moje padca, da 
neprestano hodim pred Bogom v življenja luči.

Psalmi 69:10(11) Ko sem jokal in s postom pokoril dušo svojo, bilo mi je le v
zasmehovanje.

Psalmi 69:18(19) Približaj se duši moji, reši jo, zavoljo sovražnikov mojih me
odkupi!

Psalmi 86:13 Ker velika je milost tvoja do mene, in rešil si dušo mojo, da ni 
šla v najglobočji pekel.

Psalmi 97:10 Kateri ljubite Gospoda, sovražite hudo! On hrani duše svojih, 
ki jim izkazuje milost, iz rok brezbožnikov jih otimlje.

Psalmi 107:9 da on siti dušo potrebno in dušo gladno napolnjuje z dobrim.
Psalmi 116:4 Tedaj sem klical ime Gospodovo: Prosim, Gospod, reši dušo 

mojo!
Psalmi 116:8 Zakaj ti si otel dušo mojo smrti, oči moje solz, nogo mojo 



padca.
Psalmi 119:28 Od otožnosti se v solzah taja duša moja, vzdrži me po besedi 

svoji!
Psalmi 120:2 O Gospod, reši dušo mojo
usten lažnivih, zvijačnega jezika!
Psalmi 121:7 Gospod te bo varoval vsega zlega, varoval bo dušo tvojo.
Psalmi 124:7 Duša naša je odprhnila kakor ptičica iz ptičarjev zanke: zanka 

se je pretrgala, in mi smo odprhnili.
Psalmi 138:3 V dan, ko sem vpil, si mi odgovoril: vdahnil si mi pogum, duša 

se mi je pokrepčala.
Pregovori 6:32 A kdor prešuštvuje z ženo, norí; kdor se hoče pogubiti, naj to

stori.
Pregovori 22:25 da se ne učiš potov njegovih in pripraviš zanke samemu 

sebi.
Jeremija 20:13 Prepevajte Gospodu, hvalite Gospoda, ker je otel dušo 

siromakovo iz roke hudobnikov!
Jeremija 31:25 Zakaj obilo napojim od žeje opešano dušo in vsako dušo, ki 

medleva, nasitim.
Ezekiela 13:20,21 Zato pravi tako Gospod Jehova: Glejte, jaz sem zoper 

obveze vaše, s katerimi lovite duše kakor ptice, in jih vam iztrgam iz rok,
duše pa pustim v prostost, duše, ki jih lovite kakor ptice. 21 Tudi 
obglavne zavoje vaše raztrgam in otmem ljudstvo svoje iz vaše roke, da 
vam ne bodo več za plen v pesti vaši. In zvedele boste, da sem jaz 
Gospod.

Matej - Matevž 10:28 In ne bojte se tistih, ki ubijajo telo, duše pa ne morejo 
ubiti; bojte se marveč tistega, ki more i dušo i telo pogubiti v pekel.

Matej - Matevž 16:26 Kaj namreč pomore človeku, če ves svet pridobi, svoji 
duši pa škoduje? Ali kaj bo dal človek v zameno za dušo svojo? (Marko 
8:36,37)

Matej - Matevž 22:37 Jezus mu pa reče: »Ljubi Gospoda, Boga svojega, iz 
vsega srca svojega in iz vse duše svoje in iz vse pameti svoje.«

Matej - Matevž 26:38 Tedaj jim reče: Žalostna je duša moja do smrti; 
ostanite tukaj in čujte z menoj. (Marko 14:34)

Marko 12:30 In ljubi Gospoda, Boga svojega, iz vsega srca svojega in iz vse 
duše svoje in iz vse pameti svoje in iz vse moči svoje.«

Luka - Lukež 12:20 Reče pa mu Bog: Neumnež, to noč bodo zahtevali dušo 
tvojo od tebe, in kar si pripravil, čigavo bo?

Luka - Lukež 21:19 S potrpljenjem svojim pridobivajte duše svoje!
Janez 12:27 Sedaj je duša moja žalostna, in kaj hočem reči? Oče, reši me iz

te ure! Toda prav zato sem prišel v to uro.



Dejanja Apostolov - Apostolska dela 14:22 potrjujoč duše učencev in jih 
opominjajoč, da naj vztrajajo v veri in da nam je treba po mnogih stiskah 
priti v kraljestvo Božje.

Dejanja Apostolov - Apostolska dela 15:24 Slišali smo, da so nekateri izmed
nas izšli in so vas zbegali s svojim govorjenjem in zmotili duše vaše, 
katerim nismo ničesar naročili;

I Korinčanom 15:45 Tako je tudi pisano: »Postal je prvi človek Adam duša 
živa.« Zadnji Adam je postal duh oživljajoč.

I Tesaloničanom 5:23 On pa, Bog miru, naj vas posveti popolnoma, in 
popoln naj se vam ohrani duh in duša in telo, da bo brez graje o prihodu 
Gospoda našega Jezusa Kristusa.

Hebrejcem 6:19 ki ga imamo kakor sidro duše, ki je zanesljivo in trdno in 
prodira v notranje svetišče za pregrinjalo,

Hebrejcem 10:39 Mi pa nismo izmed onih, ki se umikajo in se pogube, 
temveč ki verujejo in ohranijo dušo.

Jakob - Jakobov 1:21 Zato odloživši sleherno nesnago in obilnost 
hudobnosti, v krotkosti sprejmite vsajeno besedo, ki more rešiti duše 
vaše.

Jakob - Jakobov 5:20 vedi, da kdor nazaj pripelje grešnika s krive poti 
njegove, reši dušo njegovo iz smrti in pokrije množico grehov.

I Petrov 1:9 prejemajoč konec vere svoje, zveličanje duš.
I Petrov 1:22 Ker ste očistili duše svoje v pokorščini resnice za nehlinjeno 

bratoljubje, ljubite se iz čistega srca med seboj iskreno,
I Petrov 2:11 Ljubljeni, opominjam vas kot tujce in popotnike, da se 

zdržujete mesenih poželenj, ki se vojskujejo zoper dušo;
I Petrov 4:19 Zato naj tudi, kateri trpe po volji Božji, zvestemu Stvarniku 

izročajo duše svoje, pridni v dobrih delih.
II Petrov 2:7,8 in pravičnega Lota, trpečega od razuzdanega vedenja 

krivičnikov, je otel 8 (kajti s pogledom in sluhom je ta pravičnik dan na 
dan mučil pravično dušo svojo z njih nepostavnimi deli, prebivajoč med 
njimi).

III Janezov 1:2 Ljubljeni, želim, da se ti v vsem dobro godi in da si zdrav, 
kakor se dobro godi duši tvoji.
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