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Mateo 11:28-30 Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug
papahulayon ko kamo. 29 Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug 
pagtuon kamo gikan kanako; kay ako maaghop ug mapaubsanon sa 
kasing-kasing, ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. 
30 Kay masayon ang akong yugo, ug magaan ang akong luwan.”

Genesis 2:7  Ug giumol ni Jehova nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta, 
ug gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug 
ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi.

Genesis 34:2,3,8 Ug hingkit-an siya ni Sichem, anak nga lalake ni Hamor, nga
Hebehanon, nga principe niadtong yutaa, ug siya gikuha niya, ug mitipon 
siya sa paghigda kaniya ug siya gipakaulawan niya. 3 Apan ang iyang 
kalag nahimuot kaayo kang Dina anak nga babaye ni Jacob, ug nahigugma
siya sa dalaga, ug nagsulti siya sa kinasingkasing sa batan-on nga babaye.
8 Ug si Hamor misulti kanila, ug miingon: Ang kalag sa akong anak nga si 
Sichem nahigugma kaayo sa imong anak nga babaye; gipakilooy ko 
kaninyo nga ihatag ninyo siya aron mahimo nga iyang asawa.

Numeros 21:4 Ug mingpanaw sila gikan sa bukid sa Hor, sa dalan sa Dagat 
nga Mapula, sa paglibut sa yuta sa Edom, ug nangaluya ang kalag sa 
katawohan tungod sa dalan.

Deuteronomio 4:29 Apan gikan didto magapangita kamo kang Jehova nga 
imong Dios, ug makakaplag ka kaniya, sa diha nga pangitaon mo siya sa 
bug-os mong kasingkasing, ug sa bug-os mong kalag.

Mga Maghuhukom 16:16 Ug nahitabo sa diha nga sa adlaw-adlaw si Dalila 
nagpilit kaniya pinaagi sa iyang mga pulong, ug naglukmay kaniya sa 
ingon nga ang iyang kalag nasubo ngadto sa kamatayon.

1 Samuel 18:1 Ug nahitabo, sa diha nga gitapus na niya ang pakigsulti kang 
Saul, nga ang kalag ni Jonathan nalanggikit sa kalag ni David, ug si 
Jonathan nahigugma kaniya ingon sa iyang kaugalingong kalag.

1 Mga Hari 1:29 Ug ang hari nanumpa, ug miingon: Ingon nga si Jehova buhi, 
nga maoy nagluwas sa akong kalag gikan sa tanang kalisdanan.

2 Mga Hari 4:27 Ug sa pag-abut niya ngadto sa tawo sa Dios sa bungtod, 
iyang gikuptan ang iyang mga tiil. Ug si Giesi mipaduol aron sa pagsikway 
kaniya; apan ang tawo sa Dios miingon: Pasagdi siya: kay ang iyang kalag 
nasamok diha kaniya; ug si Jehova nagtipig niini gikan kanako, ug wala 
magsugilon kanako.

Job 7:11 Busa dili ako mopugong sa akong baba; Ako mosulti sa kaguil sa 



akong espiritu, Ako mag-agulo sa kapait sa akong kalag.
Job 14:22 Apan kaniya may kasakit ang iyang unod, Ug sa sulod niya 

nagabangotan ang iyang kalag.
Job 19:2 Hangtud anus-a ang inyong pagsamok sa akong kalag, Ug sa 

pagdugmok kanako sa mga pulong?
Job 27:2 Ingon nga ang Dios buhi, ang nagkuha sa akong katungod, Ug ang 

Makagagahum, ang nagsakit sa akong kalag
Job 30:25 Wala ba ako magbakho alang kaniya nga anaa sa kagul-anan? 

Wala ba ang akong kalag masakit alang sa mga hangul?
Mga Salmo 6:3,4 Ang akong kalag usab nagubot sa hilabihan gayud: Ug ikaw, 

Oh Jehova, hangtud ba anus-a? 4 Bumalik ka, Oh Jehova, luwasa ang 
akong kalag: Luwason mo ako tungod sa imong mahigugmaong-kalolot.

Mga Salmo 7:1,2 Oh Jehova nga akong Dios, diha kanimo midangup ako: 
Luwasa ako gikan sa tanan nga mga nagalutos kanako, ug bawi-on mo 
ako, 2 Kay tingali unya ingon sa leon magagisi sila sa akong kalag, Nga 
magawataswatas niini samtang nga walay bisan kinsa nga magaluwas.

Mga Salmo 17:13 Tumindog ka, Oh Jehova, Asdangon mo siya, ilambos mo 
siya: Luwason mo ang akong kalag gikan sa dautan, pinaagi sa imong 
espada;

Mga Salmo 23:3 Gipalig-on niya ang akong kalag: Ginamandoan niya ako sa 
mga dalan sa pagkamatarung tungod sa iyang ngalan.

Mga Salmo 25:20 Oh bantayan mo ang akong kalag, ug luwason mo ako: 
Ayaw ako pag-ibutang sa kaulawan, kay ako midangup kanimo.

Mga Salmo 33:19 Aron sa pagluwas sa ilang kalag gikan sa kamatayon, Ug 
aron sa pagbantay kanila nga buhi sa panahon sa gutom.

Mga Salmo 34:22 Si Jehova nagatubos sa kalag sa iyang mga ulipon; Ug 
walay mausa sa modangup kaniya nga pagahukman sa silot.

Mga Salmo 35:12,13 Gibalusan nila ako ug dautan tungod sa maayo, Aron sa 
pagpaguol sa akong kalag. 13 Apan mahitungod kanako, sa nanagma-
sakiton sila, nagbisti ako ug sako: Gisakit ko ang akong kalag nga may 
pagpuasa; Ug ang akong pag-ampo nagabalikbalik sa akong sabakan.

Mga Salmo 41:4 Ako miingon: Oh Jehova, malooy ka kanako: Ayuhon mo ang 
akong kalag; kay nakasala ako batok kanimo.

Mga Salmo 42:5,11 Ngano nga nagasubo ka, Oh kalag ko? Ug ngano nga 
nagubot ikaw sa sulod nako? Lumaum ka sa Dios; kay magadayeg pa ako 
kaniya Tungod sa panabang sa iyang nawong. 11 Ngano nga nagsubo ka, 
Oh kalag ko? Ug ngano nga nagubot ka sa sulod nako? Lumaum ka sa 
Dios; kay magadayeg pa ako kaniya, Nga mao ang panabang sa akong 
nawong, ug ang akong Dios. (Mga Salmo 42:6,11; 43:5)

Mga Salmo 56:13 Kay giluwas mo ang akong kalag gikan sa kamatayon; Wala



mo ba luwasa ang akong mga tiil gikan sa pagkahulog, Aron ako 
magalakaw sa atubangan sa Dios Diha sa kahayag sa mga buhi?

Mga Salmo 69:10 Sa diha nga ako naghilak, ug nagcastigo sa akong kalag 
uban ang pagpuasa, Kadto maoy alang sa pagtamay kanako.

Mga Salmo 69:18 Pahaduol ka sa akong kalag, ug tubson mo kini: Lukaton mo
ako tungod sa akong mga kaaway.

Mga Salmo 86:13 Kay daku ang imong mahigugmaong-kalolot nganhi kanako;
Ug giluwas mo ang akong kalag gikan sa Sheol nga labing halalum.

Mga Salmo 97:10 Oh kamo nga mga nahagugma kang Jehova, dumti ninyo 
ang dautan: Siya nagabantay sa mga kalag sa iyang mga balaan; Siya 
nagaluwas kanila gikan sa kamot sa mga dautan.

Mga Salmo 107:9 Kay ginatagbaw niya ang kalag nga nagapangandoy, Ug 
ginapuno niya sa kaayohan ang kalag nga gigutom.

Mga Salmo 116:4,8 Unya gisangpit ko ang ngalan ni Jehova: Oh Jehova, 
luwasa ang akong kalag, nangamuyo ako kanimo. 8 Kay imong giluwas 
ang akong kalag gikan sa kamatayon, Ang akong mga mata gikan sa mga 
luha, Ug ang akong mga tiil gikan sa pagkahidalin-as.

Mga Salmo 119:28 Natunaw ang akong kalag tungod sa kaguol: Lig-ona ako 
sumala sa imong pulong.

Mga Salmo 120:2 Luwasa ang akong kalag, Oh Jehova, gikan sa mga ngabil 
nga bakakon, Ug gikan sa dila nga malimbongon

Mga Salmo 121:7 Si Jehova magabantay kanimo gikan sa tanan nga 
kadautan; Siya magabantay sa imong kalag.

Mga Salmo124:7 Ang among kalag giluwas ingon sa langgam nga gikan sa lit-
ag sa mga mangangayam: Ang lit-ag nabungkag, ug kami gipalingkawas.

Mga Salmo 138:3 Sa adlaw nga ako nagsangpit, ikaw mitubag kanako, 
Gidasig mo ako nga adunay kaligon sa akong kalag.

Mga Panultihon 6:32 Siya nga makapanapaw sa usa ka babaye maoy tawong 
walay salabutan: Siya nagabuhat niini aron sa paglaglag sa iyang 
kaugalingong kalag.

Mga Panultihon 22:25 Tingali unya ikaw makakat-on sa iyang mga dalan, Ug 
makabaton ka sa lit-ag sa imong kalag.

Jeremias 20:13 Manag-awit kamo kang Jehova, managdayeg kamo kang 
Jehova; kay iyang giluwas ang kalag sa kabus gikan sa kamot sa mga 
mamumuhat sa kadautan.

Jeremias 31:25 Kay gitagbaw ko ang kalag nga gilaayan, ug akong gibusog 
ang tagsatagsa ka kalag nga masulob-on.

Ezequiel 13:20,21 Tungod niana mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: 
Ania karon, ako batok sa inyong mga unlan, nga gigamit ninyo sa 
pagpangayam sa mga kalag aron sa pagpalupad kanila , ug laglagon ko 



sila gikan sa inyong mga bukton; ug ako magapagawas sa mga kalag 
bisan pa ang mga kalag nga inyong gipangayam aron sa pagpalupad 
kanila. 21 Ang inyo usab nga mga panyo gision ko, ug luwason ko ang 
akong katawohan gikan sa inyong kamot, ug sila dili na maanha sa inyong 
kamot aron pagaayamon; ug kamo makaila nga ako mao si Jehova.

Mateo 10:28 Ug ayaw ninyo pagkahadloki sila nga magapatay sa lawas apan 
dili arang makapatay sa kalag; mao hinooy kahadloki ninyo ang arang 
makalaglag sa kalag ug lawas didto sa infierno.

Mateo 16:26 Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kon maangkon 
niya ang tibuok kalibutan nga pagapil-dihan sa iyang kinabuhi? O unsa 
may ikahatag sa tawo nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi? (Marcos 
8:36,37)

Mateo 22:37 Ug si Jesus miingon kaniya, Higugmaa ang Ginoo nga imong 
Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok 
mong salabutan.

Mateo 26:38 Ug siya miingon kanila, Ang akong kasingkasing natugob sa 
kasubo nga ikamatay; pabilin kamo dinhi ug pagtukaw kamo uban 
kanako." (Marcos 14:34)

Marcos 12:30 ug higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong 
kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug 
sa tibuok mong kusog.

Lukas 12:20 Apan ang Dios miingon kaniya, Oy, boang! Karong gabhiona ang 
imong kalag pagakuhaon gikan kanimo; ug kinsa na may makapanag-iya 
sa mga butang nga imong gitagana?

Lukas 21:19 Pinaagi sa inyong pagkamainantuson, mapatunhay ninyo ang 
inyong mga kinabuhi.

Juan 12:27 Ug karon naguol ang akong kalag. Ug unsa may akong igaingon? 
Moingon ba ako, Amahan, luwasa ako gikan niining taknaa"? Dili, kay 
alang niining maong tuyo nahiabot ako niining taknaa.

Mga Buhat 14:22 nga nanagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an ug 
nanagmaymay kanila sa pagpadayon sa pagtoo ug nanag-ingon nga 
kinahanglan managsulod kita sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghang 
mga kasakit.

Mga Buhat 15:24 Sanglit amo mang nadungog nga dihay pipila ka tawo gikan 
kanamo, nga kanila wala kami maghatag ug bisan unsang sugo, nga 
nanagsamok kaninyo pinaagi sa ilang mga gipanulti ug nanaglibog sa 
inyong mga hunahuna,

1 Corinto 15:45 Sa ingon niini ang kasulatan nagaingon, Ang unang tawo nga 
si Adan nahimong binuhat nga buhi"; apan ang katapusang Adan nahimong
espiritu nga maghahatag ug kinabuhi.



1 Tesalonica 5:23 Ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga
pagkatawo; ug ang inyong bug-os nga espiritu, kalag, ug lawas 
pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inig-abut sa atong Ginoong 
Jesu-Cristo.

Hebreo 6:19 Ginabatonan ta kini ingon nga siguro ug malig-on nga sinipit sa 
kalag, usa ka paglaum nga nagasulod ngadto sa kinasulorang alampoan sa
luyo sa tabil,

Hebreo 10:39 Apan dili kita uban sa mga nagapanibug ug ginalaglag, kondili 
uban sa mga may pagtoo ug nanagpakaangkon sa ilang mga kalag.

Santiago 1:21 Busa lugori ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug 
sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawata ninyo sa kaaghop ang 
tinanum nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag.

Santiago 5:20 Himoa nga makaila kaniya, nga siya nga converteth ang maka-
sasala gikan sa sayop sa iyang dalan, makaluwas sa usa ka kalag gikan sa
kamatayon, ug magatabon sa usa ka panon sa katawohan sa mga sala.

1 Pedro 1:9 Ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig kamo manag-
pakabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag.

1 Pedro 1:22 Sa naulay ninyo ang inyong mga kalag pinaagi sa inyong 
pagkamasinugtanon sa kamatuoran alang sa matuod nga paghinigugmaay 
nga minagsoon, kinahanglan sa kinasingkasing maghigugmaay kamo ang 
usa sa usa, sa mainiton gayud.

1 Pedro 2:11 Mangamuyo ako kaninyo, mga hinigugma, ingon sa mga 
dumuloong ug mga langyaw, sa paglikay sa lawasnong mga pangibog nga 
nagapakig-away batok sa kalag.

1 Pedro 4:19 Busa sila nga nagaantus sumala sa pagbuot sa Dios 
kinahanglan magabuhat ug maayo, ug magapiyal sa ilang mga kalag 
ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan.

2 Pedro 2:7,8 ug kon iyang giluwas ang matarung nga si Lot nga naguol sa 
hilabihan tungod sa maulagon nga pagpatuyang sa mga tawong dautan 8 
(kay ang mga nakita ug nadungog sa maong matarung nga tawo samtang 
nagpuyo siya uban kanila, sa adlaw-adlaw nakapasakit sa iyang matarung 
nga kalag tungod sa ilang mga malinapasong binuhatan),

3 Juan 1:2 Hinigugma, gipanghinaut ko nga magamauswagon unta ikaw sa 
tanang butang ug nga magamaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran 
ko nga mauswagon ang imong kalag.
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