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Матвій 11:28-30 Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас 
заспокою! 29 Візьміть на себе ярмо Моє, і навчіться від Мене, бо Я 
тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. 30 Бож 
ярмо Моє любе, а тягар Мій легкий!

Буття 2:7 І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання 
життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею.

Буття 34:2,3,8 І побачив її Сихем, син Гамора хівеянина, начальника 
того краю, і взяв її, і лежав із нею, і збезчестив її. 3 І пригорнулася 
душа його до Діни, дочки Якової, і покохав він дівчину, і говорив до 
серця дівочого. 8 А Гамор говорив з ними, кажучи: Син мій Сихем, 
запрагла душа його вашої дочки. Дайте ж її йому за жінку!

Числа 21:4 І рушили вони з Гор-гори дорогою Червоного моря, щоб 
обійти едомський край. І підупала душа того народу в тій дорозі.

Повторення 4:29 Та коли ви будете шукати звідти Господа, Бога свого, 
то знайдете, якщо будете шукати Його всім серцем своїм та всією 
душею своєю.

Суддів 16:16 І сталося, коли вона докучала йому своїми словами по всі 
дні, та напирала на нього, то знетерпеливилася душа його на смерть.

1 Самуїлова 18:1 І сталося, як скінчив він говорити до Саула, то 
Йонатанова душа зв'язалася з душею Давидовою, і полюбив його 
Йонатан, як душу свою.

1 Царів 1:29 І присягнув цар та й сказав: Як живий Господь, що 
визволив душу мою від усякого лиха,

2 Царів 4:27 І прийшла вона до Божого чоловіка на гору, і сильно 
схопила за ноги його. А Ґехазі підійшов, щоб відіпхнути її, та Божий 
чоловік сказав: Позостав її, бо затурбована душа її, а Господь затаїв 
це передо мною й не сказав мені.

Йов 7:11 Тож не стримаю я своїх уст, говоритиму в утиску духа свого, 
нарікати я буду в гіркоті своєї душі:

Йов 14:22 Боліє він тільки тоді, коли тіло на ньому, коли в ньому душа 
тоді тужить..

Йов 19:2 Аж доки смутити ви будете душу мою, та душити словами 
мене?

Йов 27:2 Як живий Бог, відкинув Він право моє, і душу мою засмутив 
Всемогутній,

Йов 30:25 Чи ж не плакав я за бідарем? Чи за вбогим душа моя не 



сумувала?
Псалми 6:3,4(4,5) і душа моя сильно стривожена, а ти, Господи, доки? 

4(5) Вернися, о Господи, визволи душу мою, ради ласки Своєї спаси 
Ти мене!

Псалми 7:1,2(1,3) Жалібна пісня Давидова, яку він співав Господеві в 
справі веніямінівця Куща. 2(3) щоб ворог моєї душі не розшарпав, як 
лев, що кості ламає, й ніхто не рятує!

Псалми 17:13 Устань же, о Господи, його попередь, кинь його на коліна!
Мечем Своїм душу мою збережи від безбожного,

Псалми 23:3 Він душу мою відживляє, провадить мене ради Ймення 
Свого по стежках справедливости.

Псалми 25:20 Пильнуй же моєї душі та мене хорони, щоб не бути мені 
засоромленим, бо надіюсь на Тебе!

Псалми 33:19 щоб рятувати життя їхнє від смерти, і щоб за час голоду їх
оживляти!

Псалми 34:22(23) Господь визволить душу рабів Своїх, і винні не будуть 
усі, хто вдається до Нього!

Псалми 35:12,13 віддають мені злом за добро, осирочують душу мою! 
13 А я, як вони хворували були, зодягався в верету, душу свою мучив 
постом, молитва ж моя поверталась на лоно моє...

Псалми 41:4(5) Я промовив був: Господи, май же Ти милість до мене, 
вилікуй душу мою, бо я перед Тобою згрішив!

Псалми 42:5(6),11(12) Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені 
непокоїшся? Май надію на Бога, бо я Йому буду ще дякувати за 
спасіння Його! 11(12) Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені 
непокоїшся? Май надію на Бога, бо я Йому буду ще дякувати за 
спасіння Його, мого Бога! (Псалми 42:6(7),11(12); 43:5)

Псалми 56:13(14) Як Ти спас мою душу від смерти, то хіба ж не спасеш 
моїх ніг від падіння, щоб у світлі життя я ходив перед Богом?

Псалми 69:10(11) і постом я виплакав душу свою, а це сталось мені на 
зневагу...

Псалми 69:18(19) наблизись до моєї душі, порятуй же її, ради моїх 
ворогів відкупи Ти мене!...

Псалми 86:13 велика бо милість Твоя надо мною, і вирвав Ти душу мою 
від шеолу глибокого!

Псалми 97:10 Хто Господа любить, ненавидьте зло! Хто рятує душі 
святих Своїх, Той визволить їх із руки несправедливих.

Псалми 107:9 бо наситив Він спрагнену душу, а душу голодну наповнив 
добром!

Псалми 116:4(115:4) А я в ім'я Господа кличу: О Господи, визволи ж 



душу мою!
Псалми 116:8(115:8) бо від смерти Ти визволив душу мою, від сльози 

моє око, ногу мою від спотикання.
Псалми 119:28 Розпливає зо смутку душа моя, постав мене згідно зо 

словом Своїм!
Псалми 120:2 Господи, визволь же душу мою від губи неправдивої, від 

язика зрадливого!
Псалми 121:7 Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме Він 

душу твою,
Псалми 124:7 Душа наша, як птах, урятувалась із сільця птахоловів, 

сільце розірвалось, а ми врятувались!
Псалми 138:3 Удень, як взиваю, почуєш мене, підбадьорюєш силою 

душу мою!
Приповісти 6:32 Хто чинить перелюб, не має той розуму, він знищує 

душу свою,
Приповісти 22:25 щоб доріг її ти не навчився, і тенета не взяв для своєї 

душі.
Єремія 20:13 Співайте пісні Господеві, усі хваліть Господа, бо спасає 

Він душу убогого від руки лиходіїв!
Єремія 31:25 Бо напоюю Я душу змучену, і кожну душу скорботну 

насичую.
Єзекіїль 13:20,21 Тому так говорить Господь Бог: Ось Я проти ваших 

чародійних обв'язок, ув які ви ловите душі. І позриваю їх із ваших 
рамен, і повипускаю ті душі, ті душі, що ви ловите, щоб були вільні, як
птахи. 21 І позриваю ваші хустки, і врятую народ Свій з вашої руки, і 
не будуть вони вже в вашій руці за здобич, і пізнаєте ви, що Я 
Господь.

Матвій 10:28 І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може; 
але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в 
геєнні.

Матвій 16:26 Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу 
свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? 
(Марк 8:36,37)

Матвій 22:37 Він же промовив йому: Люби Господа Бога свого всім 
серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою.

Матвій 26:38 Тоді промовляє до них: Обгорнена сумом смертельним 
душа Моя! Залишіться тут, і попильнуйте зо Мною... (Марк 14:34)

Марк 12:30 І: Люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією 
душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї! Це заповідь 
перша!



Лука 12:20 Бог же до нього прорік: Нерозумний, ночі цієї ось душу твою 
зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив?...

Лука 21:19 Терпеливістю вашою душі свої ви здобудете.
Іван 12:27 Затривожена зараз душа Моя. І що Я повім? Заступи Мене, 

Отче, від цієї години! Та на те Я й прийшов на годину оцю...
Дії 14:22 душі учнів зміцняючи, просячи перебувати в вірі, та навчаючи, 

що через великі утиски треба нам входити у Боже Царство.
Дії 15:24 Через те, що ми чули, що деякі з вас, яким ми того не 

доручували, стурбували наукою вас, і захитали вам душі,
1 Коринтян 15:45 Так і написано: Перша людина Адам став душею 

живою, а останній Адам то дух оживляючий.
1 Солунян 5:23 А Сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а 

непорушений дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно збережені 
будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа!

Євреїв 6:19 що вони для душі як котвиця, міцна та безпечна, що аж до 
середини входить за заслону,

Євреїв 10:39 Ми ж не з тих, хто хитається на загибіль, але віруємо на 
спасіння душі.

Якова 1:21 Тому то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби, і 
прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі.

Якова 5:20 хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної 
дороги, той душу його спасає від смерти та безліч гріхів покриває!

1 Петра 1:9 бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам.
1 Петра 1:22 Послухом правді очистьте душі свої через Духа на 

нелицемірну братерську любов, і ревно від щирого серця любіть один
одного,

1 Петра 2:11 Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви 
здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі.

1 Петра 4:19 Тому й ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої 
віддадуть в доброчинстві Йому, як Створителю вірному.

2 Петра 2:7,8 а врятував праведного Лота, змученого поводженням 
розпусних людей, 8 бо цей праведник, живши між ними, день-у-день 
мучив свою праведну душу, бачачи й чуючи вчинки безбожні,

3 Івана 1:2 Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб
був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй.
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