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Roma 6:23 Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay
bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Cristo
Jesus nga atong Ginoo.

Roma 8:2 Kay ang kasugoan sa makabuhi nga Espiritu pinaagi kang Cristo
Jesus nagpahigawas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon.

2 Timoteo 1:10 sa mga makihilawason, sa mga makig-unayg isigkalalaki, sa
mga mamimihag ug tawo, sa mga bakakon, sa mga tigpanumpag bakak,
ug sa bisan unsa pa nga kabatok sa maayong tuloohan,

Job 5:2 Kay ang kalibog mopatay sa tawong buang-buang, Ug ang kasina
molaglag sa tawong pahong.

Oseas  13:14  Pagalukaton ko sila gikan sa gahum sa Sheol; pagatubson ko
sila  gikan  sa  kamatayon:  Oh  kamatayon,  hain  man  ang  imong  mga
hampak? Oh Sheol, hain man ang imong paglumpag? ang pagbasul matago
gikan sa akong mga mata.

Mga Salmo 9:13 Kaloy-an mo ako, Oh Jehova; Tan-awa ang akong kaguol nga
akong ginaantus tungod kanila nga nagadumot kanako, Ikaw nga nagtuboy
kanako gikan sa mga ganghaan sa kamatayon:

Job 6:26 Naghunahuna ba kamo sa pagbadlong sa mga pulong, Kay nakita
ang mga pakigpulong sa usa nawad-an sa paglaum sama sa hangin?

Job 33:22 Oo, ang iyang kalag nagakahaduol ngadto sa gahong, Ug ang iyang
kinabuhi ngadto sa mga manlalaglag.

Ezequiel 37:12,13 Busa panagna, ug umingon ka kanila: Mao kini ang giingon
sa  Ginoong  Jehova:  Ania  karon,  Oh  akong  katawohan;  ablihan  ko  ang
inyong  mga  lubnganan,  ug  pasak-on  ko  kamo  gikan  sa  inyong  mga
lubnganan; ug dad-on ko kamo ngadto sa yuta sa Israel. 37.13 Ug kamo
makaila nga ako mao si Jehova, sa diha nga ablihan ko na ang inyong mga
lubnganan, Oh akong katawohan, ug pasak-on ko kamo gikan sa inyong
mga lubnganan.

Mateo 27:52 ug nangaabli usab ang mga lubong, ug namangon ang daghang
mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na,

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 6:17 Ug ako,  ania karon,  ako magdala ug lunop sa mga tubig sa
ibabaw  sa  yuta  aron  sa  paglaglag  sa  tanan  nga  unod  nga  adunay
gininhawa sa kinabuhi gikan sa ilalum sa langit; ang tanan nga anaa sa
yuta mangamatay.

Genesis 7:15 Ug mingsulod sila ngadto kang Noe sa arca sa tinagurha ang



tanan nga unod nga may gininhawa sa kinabuhi.
Genesis 7:22 Ang tanan nga may gininhawa sa espiritu sa kinabuhi sa ilang

mga ilong, ang tanan nga didto sa yuta nga mamala, nangamatay.
Job  12:10  Sa  iyang  kamot  anaa  ang  kalag  sa  tanang  butang  nga  may

kinabuhi, Ug ang gininhawa sa tanang katawohan?
Job  33:4  Ang  Espiritu  sa  Dios  nagbuhat  kanako,  Ug  ang  gininhawa  sa

Makagagahum nagahatag kanako ug kinabuhi.
Mga Buhat 17:25 ni pagaalagaran siya sa mga kamot sa tawo, nga daw may

pagpanginahanglan  pa  siya,  sanglit  siya  gayud  mao  man  gani  ang
nagahatag ug kinabuhi ug ginhawa ug sa tanang butang ngadto sa tanang
mga tawo.

Gipadayag 13:15 Ug gitugot kaniya ang paghatag ug gininhawa ngadto sa
larawan  sa  mapintas  nga  mananap,  nga  tungod  niini  ang  larawan  sa
mapintas nga mananap makahimo na gani  sa pagsulti,  ug sa pagpatay
niadtong mga dili mosimba sa larawan sa mapintas nga mananap.

Juan 10:10 Ang kawatan moanha aron lamang sa pagpangawat ug pagpatay
ug  paglaglag.  Ako  mianhi  aron  sila  makabaton  ug  kinabuhi,  ug  sa
pagpakabaton niini sa madagayaon gayud.

Isaias  28:15  Tungod  kay  kamo  nanag-ingon:  Kami  nanaghimo  ug  usa  ka
pagpakigsaad uban sa kamatayon, ug uban sa Sheol kami nanagkauyon;
sa diha nga moagi na ang mahurosong bunal, kini dili modangat kanamo;
kay  ang  kabakakan  nahimo  nga  among  dalangpanan,  ug  ilalum  sa
kabakakan kami nakagtago sa among kaugalingon:

Isaias 28:18 Ug ang inyong pagpakigsaad uban sa kamatayon pagapalaon, ug
ang inyong pagpakig-uyon uban sa Sheol dili molungtad; sa diha nga ang
mahurosong bunal moagi na, nan kamo pagatamakan niini.

Isaias 5:24 Busa ingon nga ang dila sa kalayo magalamoy sa dagami,  ug
ingon nga ang mamala nga balili mapulpog diha sa siga, tungod niini ang
ilang gamot maingon sa madunot, ug ang ilang putot mawagtang ingon sa
abug: tungod kay ilang gisalikway ang Kasugoan ni Jehova sa mga panon,
ug gitamay ang pulong sa Balaan sa Israel.

Joel 1:12 Ang parras nalaya, ug ang higuera nagakamatay; ang kahoy-nga-
granada,  ang  kahoy-nga-palma  usab,  ug  ang  kahoy-nga-mansana,  bisan
ang tanang mga kahoy sa kaumahan nangalaya; tungod kay ang kalipay
nawala gikan sa mga anak sa mga tawo.

Oseas 13:15 Bisan siya mabungaon taliwala sa iyang mga igsoon, ang hangin
sa timogan moabut, Jehova moabut gikan sa kamingawan; ug ang iyang
tubod mahimong mamala, ang iyang tuburan himoon nga uga: ang bahandi
ug ang maayong mga sudlanan himoon niya nga inagaw.

Gipadayag 22:1 Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka
bag-ong yuta; kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw na
man, ug ang dagat wala na.



Juan 4:10 Ug si Jesus mitubag kaniya, “Kon nasayud ka pa lamang sa gasa
sa Dios, ug kon kinsa kining nagaingon kanimo, ‘Paimna ra ko,‘ mangayo
ka gayud unta kaniya ug ikaw hatagan niyag buhi nga tubig.”

Juan  4:14  apan  bisan  kinsa  nga  magainom sa  tubig  nga  akong  igahatag
kaniya  dili  na  gayud  pagauhawon;  kay  ang  tubig  nga  akong  igahatag
kaniya mahimong diha sa sulod niya usa ka tubod sa tubig nga magatubo
ngadto sa pagkakinabuhing dayon.”

Mga Panultihon 13:14 Ang balaod sa manggialamon maoy usa ka tuburan sa
kinabuhi, Aron nga ang usa makalikay gikan sa mga lit-ag sa kamatayon.

Mga Panultihon 14:27 Ang pagkahadlok kang Jehova maoy usa ka tuburan sa
kinabuhi, Aron nga ang tawo makalikay gikan sa mga lit-ag sa kamatayon.

Ezequiel  13:17-23 Ug ikaw,  anak sa tawo,  ipaatubang ang imong nawong
batok sa mga anak nga babaye sa imong katawohan, nga nanagpanagna
gikan sa ilang kaugalingon nga kasingkasing; ug managna ka batok kanila,
18 Ug umingon ka: Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: Alaut ang mga
babaye  nga  nagtahi  sa  mga  unlan  ibabaw  sa  tanang  mga  siko,  ug
nagbuhat sa mga panyo alang sa ulo sa mga tawo sa tanang gidak-on aron
sa  pagpangayam sa  mga kalag!  Mangayam ba  kamo sa  mga kalag  sa
akong katawohan, ug magluwas nga buhi sa mga kalag alang sa inyong
kaugalingon?  19  Ug  gipasipalahan  ako  ninyo  sa  taliwala  sa  akong
katawohan tungod sa mga komkom sa cebada ug tungod sa mga tipik sa
tinapay, aron sa pagpatay sa mga kalag nga dili takus mamatay, ug aron
sa pagluwas nga buhi sa mga kalag nga dili angay mangabuhi, pinaagi sa
inyong  pagbakak  sa  akong  katawohan  nga  nanagpatalinghug  sa
kabakakan.  20 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. 22 Tungod
kay  pinaagi  sa  kabakakan  ginapasubo  ninyo  ang  kasingkasing  sa
matarung, nga kaniya wala ako magpasubo, ug nagpalig-on kamo sa mga
kamot sa dautan, aron siya dili mobalik gikan sa dautan niyang dalan, ug
maluwas nga buhi; 23 Busa kamo dili na makakita pag-usab sa mga panan-
awon nga bakakon, ni managna kamo sa mga pagtagna nga bakakon: ug
luwason  ko  ang  akong  katawohan  gikan  sa  inyong  kamot;  ug  kamo
makaila nga ako mao si Jehova.

Jeremias 21:8 Ug niini nga katawohan kaw magaingon: Mao kini ang giingon
ni Jehova: ania karon, akong gipahaluna sa inyong atubangan ang dalan sa
kinabuhi, ug ang dalan sa kamatayon.



Job 34:22 Walay kangitngit, ni mabaga nga kangiub, Diin makatago sa ilang
kaugalingon ang mga mamumuhat sa kadautan.

Mga Salmo 16:10 Tungod kay dili mo pagabiyaan ang akong kalag sa Sheol;
Ni motugot ka nga ang imong balaan makakita sa pagkadunot.

Mga Salmo 23:4  Oo,  bisan magalakaw ako latas sa  walog sa  landong sa
kamatayon,  Ako  walay  kahadlok  sa  bisan  unsa  nga  dautan;  Kay  ikaw
nagauban kanako; Ang imong baras ug ang imong sungkod, kini nagapalig-
on kanako.

Mga  Salmo  30:3  Oh  Jehova,  ikaw  nagkuha  sa  kalag  ko  gikan  sa  Sheol;
Gibantayan mo ako nga buhi aron dili ako makakanaug sa lubnganan.

Mga Salmo 49:15 Apan pagalukaton sa Dios ang akong kalag gikan sa gahum
sa Sheol; Kay pagadawaton niya ako. (Selah)

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  68:20  Ang  Dios  maoy  usa  ka  Dios  sa  mga  kaluwasan  alang
kanato:  Ug  kang  Jehova  nga  Ginoo  iya  ang  kagawasan  gikan  sa
kamatayon.

Mga Salmo 89:48  Kinsa  bang tawohana ang mabuhi,  ug  dili  makakita  sa
kamatayon,  Nga magaluwas sa iyang kalag gikan sa gahum sa Sheol?
(Selah)

Mga  Salmo  102:19,20  Kay  nasud-ong  niya  gikan  sa  kahitas-an  sa  iyang
balaang puloyanan; Gikan sa langit natan-aw ni Jehova ang yuta; 20 Aron
sa pagpatalinghug sa panghupaw sa binilanggo; Aron sa pagbuhi niadtong
mga sinilotan sa kamatayon;

Mga Salmo 116:8 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 Panultihon 10:2 Ang mga bahandi sa kadautan walay kapuslanan; Apan
ang pagkamatarung magaluwas gikan sa kamatayon.

Isaias  26:19  Ang  imong  mga  patay  mangabuhi;  ang  akong  mga  minatay
mangabanhaw. Pagmata ug pag-awit,  kamo nga nagapuyo sa abug; kay
ang  imong  yamog  maingon  sa  yamog  sa  kabalilihan,  ug  ang  yuta
magasalibay sa mga patay.

Juan 5:28,29 Ayaw kamo kahibulong niini, kay ang takna nagasingabut na
nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, 29
ug ang mga nanagbuhat ug maayo managpanggula nga binanhaw ngadto
sa kinabuhi,  ug ang mga nanagbuhat ug mangil-ad managpanggula nga
binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot.

Juan 10:28 Ug ginahatagan ko silag  kinabuhing  dayon,  ug  sila  dili  gayud
malaglag,  ug  walay  bisan  kinsa  nga magaagaw kanila  gikan  sa  akong
kamot.



Juan 11:43,44 Ug sa nakasulti na siya niini, siya misinggit sa makusog nga
tingog nga nag-ingon, “Lazaro, gula ngari!” 44 Ug ang namatay migula, ang
iyang mga kamot ug mga tiil binugkosan ug mga bendahi, ug ang iyang
nawong naputos ug panyo. Si Jesus miingon kanila, “Badbari ninyo siya,
ug palakta siya.”

Juan 12:17 Ug nanaghimog panghimatuod ang panon sa katawhan, sila nga
didto uban kaniya sa iyang pagtawag kang Lazaro sa paggula gikan sa
lubong ug sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay.

Juan  17:2  sanglit  gihatagan  mo  man  siyag  kagahum  ibabaw  sa  tanang
katawhan aron sa paghatag ug kinabuhing dayon ngadto sa tanan nga
imong gikatugyan kaniya.

1 Corinto 15:19-26 Kon niini rang kinabuhia may paglaum kita kang Cristo,
nan,  sa  tanang mga tawo kita  mao ang labing takus pagakaloy-an.  20
Apan ang tinuod mao nga si  Cristo gibanhaw gikan sa mga patay,  ang
nahaunang gibanhaw sa mga nangamatay. 21 Kay maingon nga pinaagi sa
usa ka tawo miabut ang kamatayon, pinaagi usab sa usa ka tawo nahiabut
ang pagkabanhaw sa mga patay. 22 Kay maingon nga diha kang Adan ang
tanan  nangamatay,  maingon  man  usab  diha  kang  Cristo  ang  tanan
mangabuhi.  23 Apan ang matag-usa sa iyang kaugalingong panahon: si
Cristo ang nahauna, ug unya sa iyang pag-anhi, sila nga mga iya ni Cristo.
24 Ug unya magaabut ang katapusan, inigtugyan na niya sa gingharian
ngadto sa Dios ug Amahan, tapus niya mawagtang ang tanang pamuno-an
ug tanang kamandoan ug kagahum. 25 Kay kinahanglan magahari  siya
hangtud  nga  ang  tanang  mga  kaaway  niya  ikabutang  na  niya  diha  sa
ilalum sa iyang mga tiil. 26 Ug ang katapusang kaaway nga pagalaglagon
mao ang kamatayon.

2 Corinto 1:9,10 Sa pagkatinuod, among gibati  nga nadawat na namo ang
hukom sa kamatayon; apan naingon diay kadto aron kami mosalig dili sa
among kaugalingon kondili  sa  Dios  nga mao ang magabanhaw sa mga
patay; 10 siya mao ang nagluwas kanamo gikan sa ingon ka makamatay
nga  katalagman,  ug  siyia  magaluwas  kanamo;  siya  mao  ang  among
ginalauman nga kami iyang pagaluwason pag-usab.

2 Corinto 3:6 nga mao ang naghimo kanamong takus sa pagkaministro sa
bag-ong  pakigsaad,  dili  diha  sa  sinulat  nga  kasugoan  kondili  diha  sa
Espiritu;  kay  ang  sinulat  nga  kasugoan  magapatay,  apan  ang  Espiritu
magahatag ug kinabuhi.

Colosas 1:21,22 Ug kamo, nga kaniadto mga nahimutang sa halayo ug mga
mabinatukon  diha  sa  panghunahuna,  nga  nanaghimo  sa  mga  dautang
buhat,  22  karon  iya  nang  napasig-uli  ngadto  kaniya  diha  sa  iyang
tawhanon  nga  lawas  pinaagi  sa  iyang  kamatayon,  aron  iya  kamong
ikapaatubang nga binalaan ug dili  masaway ug dili  mabadlong diha sa
iyang atubangan,



Hebreo 2:9 Apan ang nakita nato karon mao si Jesus, siya nga sa makadiyot
nahimo  una  nga  ubos  sa  mga  manolunda,  nga  gipurong-purongan  ug
himaya  ug dungog tungod sa  iyang  pag-antus  sa  kamatayon,  aron nga
pinaagi sa grasya sa Dios makatilaw siyag kamatayon alang sa matag-usa
ka tawo.

Hebreo 2:14,15 Busa, sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo,
siya gayud usab miambit niini, aron pinaagi sa kamatayon malaglag niya
ang  may  gahum  sa  kamatayon,  nga  sa  ato  pa,  ang  yawa,  15  ug
mapahigawas niya silang tanan nga tungod sa kahadlok sa kamatayon
nailalum sa pagkaulipon sulod sa tibuok nilang kinabuhi.

Hebreo 11:5 Tungod sa pagtoo si Enoc gilalin ngadto sa langit aron siya dili
makatagamtam sa kamatayon; ug siya wala hikaplagi kay gikuha man siya
sa Dios. Sa wala pa siya kuhaa siya gipanghimatud-an nga nakapahimuot
sa Dios.

1 Pedro 3:18 Kay si Cristo usab namatay sa makausa alang sa tanan tungod
sa mga sala, ang matarung alang sa mga dili matarung, aron kita iyang
madala ngadto sa Dios. Sa lawasnong bahin sa iyang kinaiya, siya gipatay
apan nabuhi diha sa espiritu;

2 Pedro 1:3 Ang iyang diosnong gahum naghatag kanato sa tanang butang
bahin sa kinabuhi ug pagkadiosnon, pinaagi sa atong kahibalo kaniya nga
nagtawag kanato sa iyang kaugalingong himaya ug pagkahalangdon,

1 Juan 3:14 Kita nasayud nga kita nakalabang na gikan sa kamatayon ngadto
sa kinabuhi, tungod kay kita nagahigugma man sa mga igsoon. Siya nga
wala magahigugma nagapabilin pa gihapon sa kamatayon.

1 Juan 5:11 Ug ang pagpamatuod mao kini: nga kita gihatagan sa Dios ug
kinabuhing dayon, ug kining kinabuhia diha sa iyang Anak.

Gipadayag 21:6 Bulahan ug balaan ang tawo nga makaambit sa nahaunang
pagkabanhaw! Sa mga tawong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay
gahum sa pagbuot, hinonoa sila mahimong mga sacerdote sa Dios ug ni
Cristo, ug uban kaniya magahari sila sa usa ka libo ka tuig.
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