
Tagalog - Kaluluwa Banal na Kasulatan - Soul Scriptures

Mateo 11:28-30 Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at 
nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. 29 Pasanin 
ninyo ang aking pamatok, at magaral kayo sa akin; sapagka't ako'y 
maamo at mapagpakumbabang puso: at masusumpungan ninyo ang 
kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. 30 Sapagka't malambot ang 
aking pamatok, at magaan ang aking pasan.

Genesis 2:7 At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at 
hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang
tao ay naging kaluluwang may buhay.

Genesis 34:2,3,8 At siya'y nakita ni Sichem, anak ni Hamor, na Heveo, na 
prinsipe sa lupain; at siya'y kinuha at sumiping sa kaniya, at siya'y 
pinangayupapa. 3 At inilakip niya ang kaniyang kaluluwa kay Dina, na 
anak ni Jacob at kaniyang sininta ang dalaga, at nakiusap ng kalugod-
lugod sa dalaga. At nakiusap si Hamor sa kanila, na sinasabi, Ang 
kaluluwa ni Sichem na aking anak ay sumasa iyong anak; ipinamaman-
hik ko sa inyo na ipagkaloob ninyo sa kaniya na maging asawa niya.

Mga Bilang 21:4 At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor na napasa 
daang patungo sa Dagat na Mapula upang lumiko sa lupain ng Edom; at 
ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan.

Deuteronomio 4:29 Nguni't mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon 
mong Dios, at iyong masusumpungan, kung iyong hahanapin siya ng buo 
mong puso at ng buo mong kaluluwa.

Mga Hukom 16:16 At nangyari, nang kaniyang igiit araw araw, at kaniyang 
ipilit sa kaniya, na ang kaniyang loob ay naligalig sa ikamamatay.

1 Samuel 18:1 At nangyari, nang siya'y makatapos na magsalita kay Saul, 
na ang kaluluwa ni Jonathan ay nalakip sa kaluluwa ni David, at minahal
ni Jonathan siya na gaya ng kaniyang sariling kaluluwa.

1 Mga Hari 1:29 At sumumpa ang hari, at nagsabi, Buhay ang Panginoon, na
tumubos ng aking kaluluwa sa lahat ng karalitaan,

2 Mga Hari 4:27 At nang siya'y dumating sa lalake ng Dios sa burol, siya'y 
humawak sa kaniyang mga paa. At lumapit si Giezi upang ihiwalay siya; 
nguni't sinabi ng lalake ng Dios: Bayaan siya; sapagka't siya'y nama-
manglaw; at inilihim ng Panginoon sa akin, at hindi isinaysay sa akin.

Job 7:11  Kaya't hindi ko pipigilin ang aking bibig; ako'y magsasalita sa 
kadalamhatian ng aking diwa; ako'y dadaing sa kahirapan ng aking 
kaluluwa.



Job 14:22 Nguni't ang kaniyang laman sa kaniya ay masakit, at ang 
kaniyang kaluluwa sa loob niya ay namamanglaw.

Job 19:2 Hanggang kailan pahihirapan ninyo ang aking kaluluwa, at 
babagabagin ako ng mga salita?

Job 27:2 Buhay ang Dios, na siyang nagalis ng aking katuwiran, at ang 
Makapangyarihan sa lahat na siyang nagpapanglaw ng aking kaluluwa;

Job 30:25 Hindi ko ba iniyakan yaong nasa kabagabagan? Hindi ba ang 
aking kaluluwa ay nakikidamay sa mapagkailangan?

Mga Awit 6:3,4  Ang akin ding kaluluwa ay nababagabag na mainam: at 
ikaw, Oh Panginoon, hanggang kailan? 4 Bumalik ka, Oh Panginoon, 
palayain mo ang aking kaluluwa: iligtas mo ako alangalang sa iyong 
kagandahang-loob.

Mga Awit 7:1,2 Oh Panginoon kong Dios, sa iyo nanganganlong ako. Iligtas 
mo ako sa lahat na nagsisihabol sa akin, at palayain mo ako: 2 Baka 
lurayin nila na gaya ng leon ang aking kaluluwa, na lurayin ito, habang 
walang magligtas.

Mga Awit 17:13 Bumangon ka, Oh Panginoon, harapin mo siya, ilugmok mo 
siya: iligtas mo ang aking kaluluwa sa masama sa pamamagitan ng 
iyong tabak;

Mga Awit 23:3 Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: 
pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa 
kaniyang pangalan.

Mga Awit 25:20 Oh ingatan mo ang aking kaluluwa, at iyong iligtas ako: 
huwag nawa akong mapahiya, sapagka't nanganganlong ako sa iyo.

Mga Awit 33:19 Upang iligtas ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan, at 
upang ingatan silang buhay sa kagutom.

Mga Awit 34:22 Papatayin ng kasamaan ang masama: at silang 
nangagagalit sa matuwid na tao ay kikilanling may sala.

Mga Awit 35:12,13 Iginaganti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti, sa 
pagpapaulila ng aking kaluluwa. 13 Nguni't tungkol sa akin, nang sila'y 
may sakit, ang aking suot ay magaspang na kayo: aking pinagdalamhati 
ang aking kaluluwa ng pagaayuno; at ang aking dalangin ay nagbabalik 
sa aking sariling sinapupunan.

Mga Awit 41:4 Aking sinabi, Oh Panginoon, maawa ka sa akin: pagalingin 
mo ang aking kaluluwa; sapagka't ako'y nagkasala laban sa iyo.

Mga Awit 42:5,11 Bakit ka nanglulumo, Oh kaluluwa ko? At bakit ka 
nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Dios: sapagka't pupuri pa ako sa 
kaniya dahil sa kagalingan ng kaniyang mukha. 11 Bakit ka nanglulumo, 
Oh kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa 
Dios: sapagka't pupuri pa ako sa kaniya, na siyang kagalingan ng aking 



mukha, at aking Dios. (Mga Awit 42:6,11; 43:5)
Mga Awit 56:13 Sapagka't iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan: 

hindi mo ba iniligtas ang aking mga paa sa pagkahulog? upang ako'y 
makalakad sa harap ng Dios sa liwanag ng buhay.

Mga Awit 69:10 Pag umiiyak ako at pinarurusahan ko ng pagaayuno ang 
aking kaluluwa, yao'y pagkaduwahagi sa akin.

Mga Awit 69:18 Lumapit ka sa aking kaluluwa, at tubusin mo: Iligtas mo 
ako dahil sa aking mga kaaway.

Mga Awit 86:13  Sapagka't dakila ang iyong kagandahang-loob sa akin; at 
iyong iniligtas ang aking kaluluwa sa pinakamalalim na Sheol.

Mga Awit 97:10 Oh kayong nagsisiibig sa Panginoon, ipagtanim ninyo ang 
kasamaan. Kaniyang iniingatan ang mga kaluluwa ng kaniyang mga 
banal; kaniyang iniligtas sila sa kamay ng masama.

Mga Awit 107:9 Sapagka't kaniyang binigyang kasiyahan ang nananabik na 
kaluluwa, at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan.

Mga Awit 116:4 Nang magkagayo'y tumawag ako sa pangalan ng 
Panginoon; Oh Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang aking 
kaluluwa.

Mga Awit 116:8 Sapagka't iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan, at
ang mga mata ko sa mga luha, at ang mga paa ko sa pagkabuwal.

Mga Awit 119:28 Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong 
palakasin ako ayon sa iyong salita.

Mga Awit 120:2 Iligtas mo ang aking kaluluwa, Oh Panginoon, sa mga 
sinungaling na labi, at mula sa magdarayang dila.

Mga Awit 121:7  Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan; kaniyang 
iingatan ang iyong kaluluwa.

Mga Awit 124:7 Ang kaluluwa natin ay nakatanan na parang ibon sa silo ng 
mga manghuhuli: ang silo ay nasira, at tayo ay nakatanan.

Mga Awit 138:3 Nang araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako, iyong 
pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa.

Mga Kawikaan 6:32 Siyang nagkakamit ng pangangalunya sa isang babae 
ay walang bait: ang gumagawa niyaon ay nagpapahamak sa kaniyang 
sariling kaluluwa.

Mga Kawikaan 22:25 Baka ka matuto ng kaniyang mga lakad, at magtamo 
ng silo sa iyong kaluluwa.

Jeremias 20:13 Kayo'y magsiawit sa Panginoon, magsipuri kayo sa 
Panginoon; sapagka't kaniyang iniligtas ang kaluluwa ng 
mapagkailangan mula sa kamay ng mga manggagawa ng kasamaan.

Jeremias 31:25 Sapagka't aking bibigyang kasiyahan ang pagod na tao, at 
lahat na mapanglaw na tao ay aking pinasasaya.



Ezekiel 13:20,21 Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Narito, ako'y 
laban sa inyong mga unan, na inyong ipinanghahanap ng mga kaluluwa, 
na paliparin sila, at aking mga lalabnutin sa inyong mga kamay; at aking 
pawawalan ang mga kaluluwa, sa makatuwid baga'y ang mga kaluluwa 
na inyong hinahanap upang paliparin. 21 Ang inyo namang mga lambong 
ay aking lalabnutin, at ililigtas ko ang aking bayan sa inyong kamay, at 
hindi na sila mangapapasa inyong kamay na mahanap; at inyong 
malalaman na ako ang Panginoon.

Mateo 10:28 At huwag kayong mangatakot sa mga nagsisipatay ng 
katawan, datapuwa't hindi nangakakapatay sa kaluluwa: kundi bagkus 
ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan 
sa impierno.

Mateo 16:26 Sapagka't ano ang pakikinabangin ng tao, kung makamtan 
niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kaniyang buhay? o 
ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? (Marcos 
8:36,37)

Mateo 22:37 At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng 
buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo.

Mateo 26:38 Nang magkagayo'y sinabi niya sa kanila, Namamanglaw na 
lubha ang kaluluwa ko, hanggang sa kamatayan: mangatira kayo rito, at 
makipagpuyat sa akin. (Marcos 14:34)

Marcos 12:30 At iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at 
ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo, at ng buong lakas mo.

Lucas 12:20 Datapuwa't sinabi sa kaniya ng Dios, Ikaw na haling, hihingin 
sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa; at ang mga bagay na inihanda 
mo, ay mapapa sa kanino kaya?

Lucas 21:19 Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga 
kaluluwa.

Juan 12:27 Ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa; at ano ang 
aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Nguni't dahil dito ay
naparito ako sa oras na ito.

Mga Gawa 14:22 Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad, at 
inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya, at sa pamamagitan 
ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa 
kaharian ng Dios.

Mga Gawa 15:24 Sapagka't aming nabalitaan na ang ilang nagsialis sa amin
ay nangangbagabag sa inyo ng mga salita, na isininsay ang inyong mga 
kaluluwa; na sa kanila'y hindi kami nangagutos ng anoman;

1 Mga Taga-Corinto 15:45 Gayon din naman nasusulat, Ang unang taong si 
Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging 



espiritung nagbibigay buhay.
1 Mga Taga-Tesalonica 5:23 At pakabanalin kayong lubos ng Dios din ng 

kapayapaan; at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang 
buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo.

Mga Hebreo 6:19 Na ating inaring tulad sa sinepete ng kaluluwa, isang 
pagasa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing;

Mga Hebreo 10:39 Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa 
kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas 
ng kaluluwa.

Santiago 1:21 Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang 
pagapaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang 
salitang itinanim, na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa.

Santiago 5:20 Ay alamin nito na ang nagpapabalik-loob ng isang 
makasalanan, mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang 
kaluluwa sa kamatayan, at magtatakip ng karamihang kasalanan.

1 Pedro 1:9 Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya,
ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa.

1 Pedro 1:22 Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima 
sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay 
mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa:

1 Pedro 2:11 Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga 
nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa 
mga masamang pita ng laman, na nakikipaglaban sa kaluluwa;

1 Pedro 4:19 Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa 
kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa 
tapat na Lumalang.

2 Pedro 2:7,8 At iniligtas ang matuwid na si Lot, na lubhang nahahapis sa 
mahahalay na pamumuhay ng masasama: 8 (Sapagka't ang matuwid na 
ito na namamayang kasama nila, ay lubhang nahapis araw-araw ang 
kaniyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya, ng mga 
gawa nilang laban sa kautusan):

3 Juan 1:2  Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay 
guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng 
iyong kaluluwa.
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