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Roma 6:23 Kay ang bayad sa sala amo ang kamatayon, pero ang kabuhi nga 
wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Cristo 
Jesus nga aton Ginoo.

Roma 8:2 Kay sa tapos nga kita nangin ara na kay Cristo Jesus ginagamhan 
na kita sang Espiritu Santo nga nagahatag sang kabuhi. Gani hilway na 
kita sa sala kag kamatayon nga nagagahom sa aton.

2 Timoteo 1:10 Pero subong lang ini ginpahayag sa aton sang pag-abot ni 
Cristo  Jesus  nga  aton  Manluluwas.  Gindula  niya  ang  gahom  sang 
kamatayon kag ginpahayag niya sa aton paagi sa Maayong Balita nga 
makaangkon kita sang kabuhi nga wala sing katapusan.

Job 5:2 Ang kaakig kag kaimon nagapatay sa buang-buang nga tawo, nga 
wala sing kaalam.

Hoseas 13:14 Luwason ko bala kamo sa kamatayon? Indi! Hambalon ko pa 
gani ang kamatayon, ‘Diin na ang imo kalalat-an, O kamatayon? Diin na 
ang  imo  kalaglagan  para  sa  sini  nga  mga  tawo?’  Indi  ko  gid  kamo 
pagkaluoyan.

Salmo 9:13 Ginoo, tan-awa kon ano ang pagpigos sa akon sang akon mga 
kaaway. Kaluoyi ako kag luwasa sa kamatayon,

Job 6:26 Gusto ninyo nga tadlungon ang akon mga ginahambal, kay para sa 
inyo ang akon ginahambal bilang desperado nga tawo wala sing pulos.

Job 33:22 Dali  na  lang siya  mapatay  kag magkadto sa  lugar  sang  mga 
patay.

Ezekiel 37:12,13 Gani silinga sila nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: O 
katawhan  ko,  buksan  ko  ang  inyo  mga  lulubngan  kag  banhawon  ko 
kamo,  kag ibalik  sa  duta  sang Israel.  13  Dayon  mahibaluan ninyo,  O 
katawhan ko, nga ako amo ang Ginoo, kon buksan ko na ang inyo mga 
lulubngan kag banhawon ko kamo.

Mateo  27:52  hasta  ang  mga  lulubngan  nagkalaabri.  Madamo  nga  mga 
katawhan sang Dios nga patay na ang nagkalabanhaw.

Genesis  2:7  Dayon  ginhimo sang Ginoong Dios  ang tawo halin  sa  duta. 
Ginhuypan niya sa ilong ang tawo sang ginhawa nga nagahatag sang 
kabuhi. Gani ang tawo nangin buhi nga tinuga.

Genesis 6:17 Kay pabahaon ko ang kalibutan agod malaglag ang tanan nga 
nagakabuhi. Mapatay ang tanan nga ara sa kalibutan.

Genesis 7:15/16 Suno sa ginsugo sang Dios kay Noe, ginpasulod niya sa 
barko ang kada pares sang tanan nga klase sang sapat nga nagpalapit 
sa iya. Pagkatapos ginsira sang Ginoo ang barko.



Genesis 7:22 Nagkalamatay ang tanan nga nagakabuhi sa duta.
Job 12:10 Ara sa iya kamot ang kabuhi ukon ang ginhawa sang tanan nga 

tinuga, pati sang tawo.
Job 33:4 Ang espiritu sang Makagagahom nga Dios amo ang naghimo sa 

akon kag naghatag sa akon sang kabuhi.
Binuhatan  17:25 Wala man siya nagakinahanglan sang bulig nga halin sa 

mga tawo tungod nga siya mismo ang nagahatag sang kabuhi sa aton, 
pati sang tanan ta nga mga kinahanglanon.

Pahayag 13:15 Ang ikaduha nga sapat gintugutan man nga maghatag sing 
kabuhi sa rebulto sang premiro nga sapat, agod makahambal ang rebulto 
kag makapamatay sang mga tawo nga indi magsimba sa iya.

Juan  10:10  Ang  katuyuan  sang  kawatan  amo  ang  pagpangawat,  ang 
pagpatay kag ang pagpangguba. Pero ako iya nagkadto diri sa kalibutan 
agod mahatagan ko ang mga tawo sing kabuhi  kag ini  wala gid sing 
kulang.

Isaias 28:15 Kay nagapabugal kamo nga nagasiling, “Nakahimo kami sang 
kasugtanan  sa  kamatayon  nga  indi  ini  mag-ano  sa  amon,  kag 
nagsugtanay kami sang lugar sang mga patay nga indi kami pagdal-on 
didto. Gani indi kami maano bisan mag-abot man ang katalagman nga 
daw  sa  baha,  kay  nagasalig  kami  nga  ang  amon  pagbinutig  kag 
pagpangdaya makaprotektar sa amon.”

Isaias 28:18 Mangin wala sing pulos ang inyo kasugtanan sa kamatayon, 
kag ang inyo ginkasugtan sang lugar sang mga patay. Kay kon mag-abot 
ang katalagman nga daw sa baha, malaglag kamo.

Isaias 5:24 Gani subong sang dagami kag laya nga hilamon nga madali lang 
maduktan  kag  maupos  sang  kalayo,  malaglag  kamo  gilayon.  Mangin 
pareho kamo sa tanom nga ang iya mga gamot nadunot kag ang iya mga 
bulak  ginpalid  nga  daw  sa  yab-ok,  tungod  kay  ginsikway  ninyo  ang 
Kasuguan  sang  Ginoo  nga  Makagagahom,  ang  Balaan  nga  Dios  sang 
Israel.

Joel 1:12 Kag nalaya ang mga tanom nga ubas kag ang tanan nga kahoy 
pati na ang mga higera, pomegranata, palma, kag mansanas. Matuod gid 
man nga nadula ang kalipay sang mga tawo.

Hoseas  13:15  Bisan  pa  nga  mas  mauswagon  kamo  sang  sa  inyo  mga 
kadugo, laglagon ko kamo. Ipadala ko ang mainit nga hangin halin sa 
desierto sa sidlangan kag magakalahubas ang inyo mga tuburan kag 
mga bubon. Kag pagaagawon ang inyo malahalon nga mga pagkabutang.

Pahayag  22:1 Ginpakita man sa akon sang anghel ang suba nga ang iya 
tubig nagahatag sang kabuhi. Nagaigpat-igpat ini nga daw sa kristal, kag 
nagahalin sa trono sang Dios kag sang Karnero,

Juan 4:10 Nagsiling si Jesus sa babayi, “Kon nahibaluan mo lang kon ano 



ang ginahatag sang Dios, kag kon sin-o ang nagapangayo sa imo sang 
tubig, ikaw pa kuntani ang mangayo sa akon agod hatagan ko ikaw sang 
tubig nga nagahatag sang kabuhi.”

Juan 4:14 Pero ang bisan sin-o nga magainom sang tubig nga akon ihatag 
indi na gid pag-uhawon. Kay ang tubig nga akon ihatag sa iya mangin 
pareho sang buhi nga tuburan dira sa iya nga magahatag sang kabuhi 
nga wala sing katapusan.”

Hulubaton  13:14  Ang  ginatudlo  sang  mga  maalamon  makapaayo  kag 
makapalawig sang imo kabuhi, kag makapalikaw sa imo sa kamatayon.

Hulubaton 14:27 Ang pagtahod sa Ginoo makapaayo kag makapalawig sang 
imo kabuhi, kag makapalikaw sa imo sa kamatayon.

Ezekiel 13:17-23 “Karon, ikaw nga tawo, maghambal ka man batok sa mga 
babayi nga nagapanagna nga ila-ila lang. 18 Silinga sila nga ako, ang 
Ginoong  Dios,  nagasiling:  Kaluluoy  kamo  nga  mga  babayi  nga 
nagapangbiktima sa akon katawhan, bata man ukon tigulang, paagi sa 
mga  anting-anting.  Ginabutangan  ninyo  sila  sang  bendahi  sa  ila  mga 
butkon kag belo sa ila mga ulo bilang mga anting-anting. Gusto ninyo 
nga  biktimahon  ang  kabuhi  sang  akon  katawhan  para  sa  inyo 
kaugalingon nga kaayuhan. 19 Ginapasipalahan ninyo ako sa atubangan 
sang akon katawhan tungod lang sa pila ka hakop nga barley kag pila ka 
bilog  nga  tinapay.  Paagi  sa  inyo  pagbinutig,  ginadeklarar  ninyo  nga 
mapatay ang indi dapat mapatay, kag ginadeklarar man ninyo nga indi 
mapatay ang dapat mapatay. Kag nagapati ang akon katawhan sa inyo 
binutig. 20 “Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga akig gid ako sa 
inyo mga anting-anting nga inyo ginagamit sa pagbiktima sa mga tawo, 
nga daw sa mga pispis nga ginsiod. Lalason ko ini nga mga anting-anting 
sa inyo mga butkon, kag buy-an ko ang mga tawo nga daw sa mga pispis 
nga ginsiod ninyo. 21 Lalason ko man ang inyo mga belo, kag luwason ko 
ang akon katawhan halin  sa  inyo mga kamot,  kag indi  na  ninyo sila 
mabiktima liwat. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo. 22 
“Ginapasubo ninyo ang mga matarong paagi sa inyo binutig, nga bisan 
ako gani  mismo wala nagpasubo sa ila.  Ginakombinsi  ninyo ang mga 
malaot  nga  indi  sila  magbiya  sa  ila  malain  nga  pagginawi  paagi  sa 
pagpromisa sa ila nga maluwas sila sa kamatayon. 23 Gani madula na 
ang inyo indi matuod nga palanan-awon kag ang inyo pagpangbabaylan. 
Luwason  ko  ang  akon  katawhan  halin  sa  inyo  mga  kamot.  Dayon 
mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo.”

Jeremia 21:8 Silinga man ninyo ang katawhan sang Jerusalem nga amo ini 
ang  ginasiling  sang  Ginoo:  Pamati!  Magpili  kamo  sa  kabuhi  ukon 
kamatayon.

Job 34:22 Wala gid sing madulom nga lugar nga sa diin makapanago ang 



mga malaot.
Salmo 16:10 kay indi mo ako pagpabay-an nga magkadto sa lugar sang mga 

patay. Indi mo pagtugutan nga madunotang imo matutom nga alagad.
Salmo 23:4 Bisan pa nga maglakat ako sa patag nga may katalagman sang 

kamatayon,  indi  ako mahadlok,  tungod kay kaupod ko ikaw.  Ang imo 
proteksyon kag pagtuytoy sa akon nagapalipay kag nagapabaskog sa 
akon.

Salmo  30:3  Ginluwas  mo  ako  sa  kamatayon.  Wala  mo  pagtuguti  nga 
mapatay ako.

Salmo 49:15 Pero ako luwason sang Dios sa gahom sang kamatayon, kay 
kuhaon niya ako.

Salmo 56:13 Kay ginluwas mo ako sa kamatayon, kag wala mo gintugot nga 
mapierdi  ako,  agod  magkabuhi  ako  sa  imo,  O  Dios,  sa  kabuhi  nga 
masanag.

Salmo 68:20 Ang aton Dios, Dios nga nagaluwas. Siya ang Ginoong Dios nga 
nagaluwas sa aton sa kamatayon.

Salmo 89:48 Sin-o bala ang tawo nga indi mapatay? Makalikaw bala ang 
tawo sa kamatayon?

Salmo 102:19,20 Ginatulok sang Ginoo ang kalibutan didto sa iya balaan 
nga lugar sa langit, 20 agod pamatian niya ang mga pag-ugayong sang 
iya katawhan nga ginbihag kag agod hilwayon niya ang iya katawhan 
nga palatyon.

Salmo  116:8  kay  ginluwas  niya  ako  sa  kamatayon,  sa  kasubo  kag  sa 
kalaglagan.

Hulubaton  10:2  Ang  manggad  nga  nakuha  sa  malain  nga  paagi  indi 
makahatag  sang  kaayuhan,  pero  ang  matarong  nga  pagkabuhi 
makahatag sing kaayuhan kay makaluwas ini sa imo sa kamatayon.

Isaias 26:19 Pero mabanhaw ang imo mga katawhan nga nagkalamatay. 
Magabangon ang ila mga bangkay kag magakanta sa kalipay. Subong 
nga  ang  tun-og  sa  kaagahon  nagapabugnaw  sang  duta,  ikaw  Ginoo 
magabanhaw sang mga patay.

Juan 5:28,29 Indi kamo matingala sa sini nga mga butang, kay magaabot 
ang tion nga ang tanan nga patay makabati sang akon pulong, 29 kag 
magaguwa sila sa ila lulubngan. Ang mga tawo nga naghimo sing maayo 
banhawon kag hatagan sing kabuhi nga wala sing katapusan, kag ang 
mga tawo nga naghimo sing malain banhawon man pero silutan.”

Juan 10:28 Ginahatagan ko sila sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag 
indi gid sila mawala. Wala gid sing may makaagaw sa ila sa akon kamot.

Juan  11:43,44  Pagkatapos  niya  hambal  sini,  nagsinggit  siya,  “Lazarus, 
guwa ka!” 44 Kag nagguwa matuod ang napatay nga si Lazarus nga ang 
iya kamot kag tiil may nagasambod pa nga mga tela nga linen, kag ang 



iya  guya naputos man sang panyo.  Nagsiling si  Jesus sa  ila,  “Hubari 
ninyo siya kag palakta.”

Juan  12:17  Madamo  nga  mga  tawo  ang  nakakita  sang  pagtawag  kag 
pagbanhaw ni Jesus kay Lazarus halin sa iya lulubngan. Kag ini nga mga 
tawo nagpamalita sa natabo.

Juan 17:2 Kay ginhatagan mo ako sing awtoridad nga maggahom sa tanan 
nga tawo, agod mahatagan ko sang kabuhi nga wala sing katapusan ang 
tanan nga tawo nga imo ginhatag sa akon.

1 Corinto 15:19-26 Kon ang aton paglaom bilang Kristohanon para lang sa 
aton kabuhi diri sa kalibutan, kita gid ang makaluluoy sa tanan nga tawo. 
20 Pero ang matuod, nabanhaw si Cristo halin sa kamatayon kag amo ini 
ang nagapamatuod nga banhawon ang mga patay. 21 Tungod sa isa ka 
tawo nga si  Adan,  nag-abot  ang kamatayon  sa  tanan  nga tawo.  Kag 
tungod man sa isa ka tawo nga si Cristo, mabanhaw ang mga patay. 22 
Kon ang tanan nga tawo mapatay tungod sa aton relasyon kay Adan, 
tungod man sa aton relasyon kay Cristo kita tanan mabanhaw. 23 Ang 
pagkabanhaw  pasunod.  Ang  una  gid  nga  nabanhaw  amo  si  Cristo. 
Pagkatapos  pagbalik  niya  diri  sa  kalibutan,  mabanhaw  man  ang  iya 
katawhan.  24  Kag  dayon  magaabot  ang  katapusan.  Dulaon  niya  ang 
tanan  nga  ginharian,  pagdumalahan,  kag  paggahom,  kag  ihatag  niya 
dayon ang paghari sa Dios nga Amay. 25 Kay dapat maghari si Cristo 
hasta  mapaampo  niya  ang  tanan  nga  nagakontra  sa  iya.  26  Ang 
katapusan gid nga kaaway nga dulaon amo ang kamatayon.

2 Corinto 1:9,10 Abi gani namon amo na ato ang amon katapusan. Pero 
natabo  gali  ato  agod  makatuon  kami  nga  indi  magsalig  sa  amon 
kaugalingon, kundi sa Dios nga amo ang nagabanhaw sang mga patay. 
10 Ginluwas niya kami sa kamatayon, kag pagaluwason pa gid niya kami 
liwat.  Siya  lang  gid  ang  amon  ginasaligan  nga  magapadayon  sa 
pagluwas sa amon

2 Corinto 3:6 Siya ang naghatag sa amon sang ikasarang agod masaysay 
namon sa mga tawo ang bag-o nga paagi nga iya ginhimo agod kita nga 
mga  tawo  makapalapit  sa  iya.  Ining  bag-o  nga  paagi  indi  paagi  sa 
ginsulat nga Kasuguan kundi paagi sa Espiritu Santo. Kay ang ginadala 
sang Kasuguan silot nga kamatayon, pero ang Espiritu Santo nagahatag 
sang kabuhi.

Colosas 1:21,22 Sang una malayo kamo sa Dios, kag tungod sa inyo malaot 
nga mga hunahuna kag mga hinimuan nangin kaaway kamo sang Dios. 
22 Pero karon ginpabalik na kamo sang Dios sa iya kaugalingon paagi sa 
kamatayon sang tawhanon nga lawas ni Cristo. Karon madala na kamo 
sa  iya  presensya  nga  wala  na  sing  sala,  matinlo,  kag  wala  na  sing 
kasawayan.



Hebreo 2:9 Pero kon parte kay Jesus, nahibaluan ta nga sa malip-ot nga 
tion ginhimo siya sang Dios nga mas manubo sang sa mga anghel, agod 
paagi sa bugay sang Dios, mapatay siya para sa tanan nga tawo. Kag 
karon  ginpadunggan  siya  bilang  hari  tungod  sa  iya  gin-antos  nga 
kamatayon.

Hebreo 2:14,15 Kag tungod nga ang ining ginatawag niya nga mga anak 
mga tawo nga may lawas kag dugo, si Jesus mismo nagpakatawo man 
agod  ihalad  niya  ang  iya  kaugalingon  para  sa  ila,  kay  paagi  sa  iya 
kamatayon  mapierdi  niya  si  Satanas  nga  amo  ang  ginahalinan  sang 
kamatayon sang mga tawo. 15 Sa amo nga paagi ginluwas niya sila nga 
nangin ulipon sa kahadlok sa bug-os nila nga kabuhi tungod sang ila 
kahadlok sa kamatayon.

Hebreo 11:5 Tungod sa pagtuo, wala mapatay si Enoc kundi gindala siya 
sang Dios didto sa pihak nga kabuhi. “Wala na siya makita diri sa duta 
tungod kay ginsaylo siya sang Dios.” Kag nagsiling man ang Kasulatan 
nga ginsaylo siya didto sang Dios tungod kay nalipay ang Dios sa iya 
kabuhi.

1 Pedro 3:18 Kay si  Cristo gani ginpatay bisan wala siya nakahimo sing 
malain. Kag kaisa gid lang siya napatay agod mapatawad ang aton mga 
sala. Siya nga wala sing sala ginpatay para sa aton nga mga makasasala 
agod madala niya kita sa Dios. Ginpatay siya matuod sa iya lawasnon 
nga kahimtangan, pero ginbuhi siya sa espirituhanon nga kahimtangan.

2 Pedro 1:3 Ang gahom sang Dios ang naghatag sa aton sang tanan naton 
nga  mga  kinahanglanon  sa  pagkabuhi  nga  diosnon  paagi  sa  aton 
pagkilala sa iya nga nagtawag sa aton. Gintawag niya kita paagi sa iya 
makatilingala nga gahom.

1 Juan 3:14 Nahibaluan ta nga ginsaylo kita halin sa kamatayon pakadto sa 
kabuhi  tungod  nga  ginahigugma  ta  ang  aton  mga  utod.  Ang  wala 
nagahigugma ara pa sa kamatayon.

1 Juan 5:11 Kag amo ini ang ginapamatuod sang Dios: nga kita ginhatagan 
niya sing kabuhi nga wala sing katapusan, kag ining kabuhi ara sa iya 
Anak.

Pahayag 21:6 Kag nagsiling pa gid siya, “Natuman na ang tanan! Ako ang 
Alpha kag ang Omega, nga ang buot silingon, ang ginsuguran kag ang 
katapusan sang tanan. Kon may ginauhaw, paimnon ko siya nga wala 
sing bayad sa tuburan nga nagahatag sang kabuhi.
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