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Taga-Roma 6:23  Ta patay ti supapak ti basol. Ngem biag nga agnanayon ti 
isagut  ti  Dios  gapu  iti  pannakikaykaysatayo  ken  ni  Cristo  Jesus  nga 
Apotayo.

Taga-Roma  8:2  Ta  ti  linteg  ti  Espiritu  a  mangted  kadatayo  iti  biag  iti 
kaaddatayo ken ni Cristo Jesus, winayawayaannak iti linteg ti basol ken ti 
patay.

2 Timoteo 1:10 Ngem naiparangarangen kadatayo ti parabur babaen iti yaay 
ti Mangisalakan kadatayo, ni Cristo Jesus. Babaen iti Naimbag a Damag, 
ammotayo a ginibusan ni Cristo ti panagturay ti patay ken impakitana ti 
biag nga agnanayon.

Job 5:2 Patayem la ti  bagim gapu iti  gura ken sakit  ti  nakem. Minamaag 
daytoy nga ar-aramidem.

Oseas 13:14 Diak ispalen dagitoy a tattao manipud iti  lubong dagiti natay 
wenno  isalakan  ida  manipud  iti  bileg  ni  Patay?  O  Patay,  yegmo dagiti 
angolmo! Lubong dagiti natay, yegmo ti panniludmo! Saankon a kaasian 
dagitoy a tattao.

Salmo 9:13 Kaasiannak, O Apo, kaasiannak! Kitaem ti panangranggas dagiti 
gumura kaniak. Iti patay, O Apo, isalakannak,

Job  6:26  Kunayo  nga  angin  ti  agaon  iti  ngiwatko.  Apay  ngarud  a 
sungbatanyo?

Job 33:22 asidegen ti ipapanna iti tanemna.
Ezekiel 37:12,13 Agipadtoka ngarud kadagiti  tattaok nga Israelita;  ibagam 

kadakuada  a  siak  nga  Apo  a  Dios,  luktakto  dagiti  nakaitanemanda. 
Iruarkonto ida ket isublikto ida iti  daga ti Israel. 13 Inton luktak dagiti 
tanem dagiti tattaok ket iruarko ida, maammoandanto a siak ni Yahweh.

Mateo 27:52 naglukat dagiti tanem, ket napagungar dagiti adu a nasantoan a 
tattao.

Genesis 2:7 Nangala ni Yahweh a Dios iti daga sa nangbukel iti tao. Insang-
awna ti anges ti biag iti agong daytoy ket naaddaan iti biag.

Genesis 6:17 Layusek ti daga tapno mapukaw amin a parsua. Matayto amin 
nga adda biagna iti rabaw ti daga.

Genesis  7:15  Kas  imbilin  ti  Dios,  sangapagassawaan  ti  tunggal  kita  ti 
sibibiag a parsua ti inkuyog ni Noe iti daong.

Genesis 7:22 Natay amin nga adda angesna ditoy daga.
Job 12:10 Ti Dios ti mangidaldalan kadagiti pinarsuana; ti biag ti tunggal tao 

adda iti pannakabalinna.
Job 33:4 Ti espiritu ti Dios ti nangaramid kaniak; inikkannak iti biag
Dagiti Aramid 17:25 Dina met masapul ti aniaman nga ited ti tao babaen iti 



panagserbina kenkuana, ta isu ti mangted iti biag iti amin a parsua, ken iti 
isuamin a banag.

Paltiing  13:15 Napalubosan ti maikadua a narungsot nga animal a mangted 
biag iti ladawan ti immuna, tapno makasao ti ladawan ken mabalinna a 
patayen dagiti amin a saan nga agdaydayaw kenkuana.

Juan  10:10  Umay  ti  tulisan  tapno  agtakaw,  agpapatay  ken  agdadael. 
Immayak tapno maaddaankay iti biag—biag nga awan pagkuranganna.

Isaias  28:15  Ipalpalangguadyo  a  nakitulagkayo  ken  ni  patay  ket  adda 
nagnunumoanyo  iti  lubong  dagiti  natay.  Mangnamnamakayo  a  dikayto 
maan-ano inton dumteng ti  didigra,  gapu ta agtalekkayo kadagiti  ulbod 
ken allilaw tapno maispalkayo.

Isaias  28:18  Mawaswasto  ti  nagtutulaganyo  iti  patay  ket  mapunasto  ti 
nagnunumoanyo  iti  lubong  dagiti  natay.  Inton  dumteng  ti  didigra, 
maparukmakayto.

Isaias 5:24 Ngarud, kas iti panagkaretket ti garami ken ti nagango a ruot no 
mapuoranda,  malungsotto  dagiti  ramutyo  ket  malaylayto  dagiti  buselyo 
agingga  a  mayanginda  gapu  ta  linaksidyo  ti  insuro  kadatayo  ti  Apo  a 
Mannakabalin-amin, ti Nasantoan a Dios ti Israel.

Joel 1:12 Nagango dagiti ubas ken dagiti kayo ti igos; nalaylay amin a kayo 
nga agbunga iti makan, ket natayda. Awanen ti rag-o dagiti tattao.

Oseas 13:15 Uray no lumangto ti Israel a kas iti ruot, yegkonto ti angin nga 
aggapu iti  daya iti  let-ang tapno pagmagaenna dagiti  ubbog ken dagiti 
burayokna. Italawnanto amin a napateg a gamengna.

Paltiing  22:1 Impakita pay ti anghel ti karayan ti danum ti biag. Nalitnaw a 
kas  kristal  ti  danumna  nga  agubbog  manipud  iti  trono  ti  Dios  ken  ti 
Kordero.

Juan 4:10 “No ammom la koma ti sagut nga ited ti Dios ken no siasino ti 
dumawdawat kenka iti inumen, dumawatka koma kenkuana ket ikkannaka 
iti nabiag a danum,” insungbat ni Jesus.

Juan 4:14 “ngem ti uminum iti danum nga itedko, saanton a mawaw. Ta ti 
danum nga itedko agbalinto nga ubbog iti unegna a mangted kenkuana iti 
nabiag a danum ken biag nga agnanayon.”

Proverbio  13:14  Ubbog  ti  biag  ti  pannursuro  dagiti  masirib;  ilisinaka  no 
agpeggad ti biagmo.

Proverbio 14:27 Kayatmo kadi a lisian ni patay? Ti panagraem iti Apo isu ti 
ubbog ti biag.

Ezekiel 13:17-23 Kinuna ti Apo, “Ita, anak ti tao, sangoem dagiti babbai a 
kailiam  nga  agipakpakaammo  iti  bukodda  a  padto.  Babalawem  ti 
aramidda.  18  Ibagam ti  kuna  ti  Apo  a  Dios  kadakuada:  “Nakakaasi  ti 
pagbanaganyo,  dakayo  a  babbai!  Idaitanyo  dagiti  tattao  iti  lupot  a 
maiputipot  iti  pungupungoanda  nga  usarenda  a  pagsalamangka. 
Yaramidanyo  pay  ida  iti  abungot  ti  ulo  a  pagsalamangka  tapno 



maaddaanda iti pannakabalin iti biag dagiti tattao. Kayatyo nga iturayan ti 
biag ken patay dagiti tattaok nga agpaay iti pagimbaganyo. 19 Ibabaindak 
iti  imatang  dagiti  tattaok  tapno  makagun-odkayo  iti  sangkabassit  a 
sebada ken sumagmamano a tinapay. Kayatyo a papatayen dagiti tattao a 
saan  a  rumbeng  a  matay,  ket  palubosanyo  nga  agbiag  dagiti  saan  a 
rumbeng nga agbiag. Iti  kasta, agsaokayo iti  ulbod kadagiti tattaok ket 
patiendakayo.” 20 Ita, daytoy ti kuna ti Apo a Dios, “Diak kayat dagiti lupot 
a maiputipot kadagiti pungupungoan nga aramatenyo a pangtengngel iti 
biag ken patay. Rabsutek ida kadagiti imayo, ket palubosak a makalibas 
dagiti tattaok nga iturayanyo. 21 Pigisek dagiti atiddog nga abungotyo ket 
ispalek dagiti tattaok iti pannakabalinyo. Iti kasta, mabigbigyonto a siak ni 
Yahweh. 22 “Babaen kadagiti ulbod a sasawenyo, upayenyo dagiti nalinteg 
a tattao a diak kayat a pagladingiten. Lapdanyo dagiti managdakdakes a 
mangtallikud iti kinadakesda tapno maisalakanda. 23 Ngarud, agpatinggan 
dagiti saan a pudno a parmatayo ken dagiti makaallilaw a padtoyo. Ispalek 
dagiti tattaok iti pannakabalinyo tapno maammoanyo a siak ni Yahweh.”

Jeremias 21:8 Kalpasanna, kinuna ti Apo nga ibagak daytoy kadagiti tattao, 
“Dumngegkayo! Siak ni Yahweh. Pagpilienkayo iti dalan nga agturong iti 
biag wenno dalan nga agturong iti patay.

Job  34:22  Awan  ti  nasipnget  a  lugar  a  mabalin  a  paglemmengan  dagiti 
managdakdakes.

Salmo 16:10 Ngamin, iti bileg ni patay salaknibannak, ket iti lubong dagiti 
natay, dimo bay-an nga agrupsa ti ay-ayatem.

Salmo 23:4 Uray pay no ginget ni patay ti paglasatak saanakto nga agbuteng 
ta addaka kaniak! Ti sarukod ken bastonmo salaknibandak.

Salmo 30:3 O Apo, manipud iti tanem inaonnak; naikuyogak kadagiti mapan 
iti mangliwengliweng nga abut iti baba ngem insublim daytoy biagko.

Salmo  49:15  Ngem  isalakannakto  ti  Dios;  iti  pannakabalin  ni  patay, 
alawennakto.

Salmo  56:13  agsipud  ta  inispalnak  iti  patay,  ket  dimo  impalubos  a 
maparmekak tapno magnaak iti  imatang ti  Dios,  iti  silaw nga agraniag 
kadagiti sibibiag.

Salmo 68:20 Dios a mangisalakan ti Diostayo; isu ti Apo nga Apotayo; ket iti 
patay, ispalennatayo.

Salmo  89:48  Adda  aya  tao  a  saan  a  matay?  Ania  ti  aramidenna  tapno 
malisianna ti tanem?

Salmo 102:19,20  Timmannawag ni  Yahweh manipud ngato  a  nasantoan  a 
yanna,  manipud  langit,  kinitana  ti  daga.  20  Nangngegna  ti  asug  dagiti 
balud, ken winayawayaanna dagiti naikeddeng a matay.

Salmo 116:8  Inispalnak  ti  Apo  iti  ngarab  ni  patay;  pinagsardengna  dagiti 
luluak, ket linapdanna ti pannakaitibkolko.

Proverbio  10:2  Awan  imbag  nga  ited  kenka  ti  kinabaknang  a  nagtaud  iti 



allilaw, ngem ti kinalinteg ti mangyadayo kenka ken patay.
Isaias 26:19 Agbiagto manen dagiti natay kadagiti tattaomi! Agbiagto dagiti 

bangkayda!  Agriingto  dagiti  matmaturog iti  tanemda;  bumangondanto a 
mangikankanta iti  ragsakda!  Kas iti  pannakapabang-ar  ti  daga gapu iti 
linnaaw, kasta met ti  panangpagungar ni Yahweh kadagiti  nabayagen a 
natay.

Juan 5:28,29 “Diyo pagsiddaawan daytoy, ta umayen ti tiempo a dagiti amin a 
natay  nga  adda  kadagiti  tantanem  mangngegdanto  ti  timekna,  29 
agungardanto ket rummuarda kadagiti tantanemda. Agungarto a maipaay 
iti  biag nga agnanayon dagiti nagaramid iti  naimbag ngem agungarto a 
maipaay iti pannakadusa dagiti nagaramid iti dakes.”

Juan 10:28 Ikkak ida iti  biag  nga agnanayon,  ket  pulos  a didanto matay. 
Awan ti makarabsut kadakuada kaniak.

Juan 11:43,44 Kalpasan ti  panangisaona iti  daytoy,  impukkawna,  “Lazaro, 
rummuarka!” 44 Rimmuar ni Lazaro. Naputipotan iti lupot dagiti ima ken 
sakana  ken  naabungotan  ti  rupana  iti  panio.  “Warwarenyo  dagiti 
patapatna,” kinuna ni Jesus, “ket palubosanyo.”

Juan  12:17 Adda  idi  tattao  a  nakaimatang  ken ni  Jesus  idi  awaganna ni 
Lazaro iti tanem ket pinagungarna. Impadamagda ti napasamak.

Juan 17:2 Ta inikkam iti pannakabalin nga agturay kadagiti amin a tattao 
tapno  ikkanna  met  iti  biag  nga  agnanayon  dagiti  amin  nga  intedmo 
kenkuana.

1  Taga-Corinto 15:19-26 No agpaay laeng iti daytoy a biag ti namnamatayo 
ken Cristo, ket awanen sabali,  datayo dagiti nakakakaasi unay kadagiti 
amin a tao ditoy lubong. 20 Ngem iti kinapudnona, napagungar ni Cristo 
kas  umuna  a  bunga  ken  pammatalged  a  mapagungarto  met  dagiti 
matmaturog iti tanem. 21 Ta kas iti yaay idi ti patay gapu iti maysa a tao, 
kastoyto met ti pannakapagungar dagiti natay. 22 Kas iti ipapatay ti amin 
a  tao  gapu  iti  pannakipagmaymaysada  ken  ni  Adan,  kasta  met  ti 
panagungarto ti amin a tao gapu iti pannakipagmaymaysada ken ni Cristo. 
23 Ngem tunggal maysa iti batangna: umuna, ni Cristo; kalpasanna, dagiti 
tattaona,  inton  tiempo  a  yaayna.  24  Ket  umayto  ti  panungpalan. 
Pukawento ni Cristo ti amin a turay, amin a pannakabalin ken bileg, ket 
yawatnanto ti Pagarian iti Dios Ama. 25 Ta masapul nga agturay ni Cristo 
agingga a maparmek ti Dios ti amin a kabusorna. 26 Ni patay ti maudinto 
a kabusor a maparmek.

2  Taga-Corinto 1:9,10 Kasla nasentensiaankami a matay. Ngem napasamak 
daytoy tapno saankami nga agpannuray iti bagimi, no di laeng iti Dios a 
mamagungar kadagiti  natay.  10 Insalakannakami iti  nakabutbuteng nga 
ipapatay,  ket isalakannakaminto pay.  Mangnamnamakami kenkuana nga 
isalakannakaminto manen.

2 Taga-Corinto 3:6 Isu ngamin ti nangted iti kabaelanmi a kas adipen ti baro 



a tulag a saan a buklen ti naisurat a linteg, no di ket ti Espiritu. Patay ti 
yeg ti naisurat a linteg, ngem biag ti ited ti Espiritu.

Taga-Colosas  1:21,22  Adda  idi  panawen  nga  adayokayo  iti  Dios. 
Nagbalinkayo  a  kabusorna  gapu  kadagiti  dakes  nga  aramid  ken 
panunotyo. 22 Ngem ita, babaen iti  ipapatay ti  Anakna, inkappianakayo 
kenkuana tapno agtakderkay iti  sangoananna a nasantoan, nadalus ken 
awan pakababalawanna.

Hebreo 2:9 Makitatayo ketdi ni Jesus a naaramid a nababbaba ngem dagiti 
angheles  iti  apagbiit  a  tiempo,  tapno  babaen  iti  parabur  ti  Dios, 
mapadasanna ti  matay a maipaay kadagiti  amin a tattao.  Makitatayo a 
nabalangatan ita iti dayag ken dayaw gapu iti sinagabana a patay.

Hebreo  2:14,15  Yantangay  ta  tattao  dagitoy  nga  annak,  kas  awagna 
kadakuada, nagbalin met ni Jesus a tao a kas kadakuada ket nakiraman 
iti kinataoda. Inaramidna daytoy tapno babaen iti ipapatayna, pukawenna 
ti  Diablo nga adda pannakabalinna ken ni patay,  15 ket wayawayaanna 
dagiti  amin  a  natagabu  iti  amin  a  panagbiagda  gapu  iti  butengda  ken 
patay.

Hebreo 11:5 Gapu ta adda pammati ni Enoc, nailisi iti ipapatay. Nayuli ketdi 
iti ayan ti Dios, ket awan ti nakasarak kenkuana agsipud ta innala ti Dios. 
Kuna ti Nasantoan a Surat a sakbay a nayuli ni Enoc, naragsakan ti Dios 
kenkuana gapu iti inaramidna.

1  Pedro  3:18  Naminsan  a  natay  ni  Cristo  a  maipaay  iti  amin  tapno 
mapakawan dagiti  basbasoltayo.  Natay  ti  nalinteg  a  tao  gapu  kadagiti 
nakillo tapno yasidegnakayo iti Dios. Napapatay iti bagi ngem napagungar 
iti espiritu,

2  Pedro  1:3  Babaen  iti  nadiosan  a  pannakabalinna,  naited  ti  amin  a 
kasapulantayo tapno masursurotayo ti  agbiag a kas pudno a Kristiano. 
Maigapu daytoy iti pannakaammotayo ken ni Cristo a nangayab kadatayo 
tapno mairanudtay iti bukodna a dayag ken kinaimbag.

1 Juan 3:14 Ammotayo a pinanawantayo ni  patay ket simrektayo iti  biag. 
Ammotayo daytoy agsipud ta ay-ayatentayo dagiti kakabsattayo. Ti saan 
nga agayat, adda pay laeng ken ni patay.

1 Juan 5:11 Daytoy ngarud ti pammaneknek: Inikkannatayo ti Dios iti biag 
nga agnanayon, ket masarakan daytoy a biag iti Anakna.

Paltiing  21:6  Kinunana  pay,  “Natungpalen!  Siak  ti  Alfa  ken  ti  Omega,  ti 
pangrugian  ken  ti  panungpalan.  Siasinoman  a  mawaw,  ikkakto  iti 
kalintegan nga uminum iti ubbog ti danum ti biag.
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