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Roma  6:23  Kematian  adalah  upah  dosa,  tetapi  hidup  sejati  dan  kekal 
bersama-sama Kristus Yesus Tuhan kita adalah anugerah Jehovah. 

Roma 8:2 Hal itu demikian kerana hukum Roh Jehovah yang menyebabkan 
kita  hidup  bersatu  dengan  Kristus  Yesus,  sudah  membebaskan  aku 
daripada hukum dosa dan kematian.

2 Timotius 1:10 etapi sekarang rahmat-Nya telah dinyatakan kepada kita 
dengan  kedatangan  Penyelamat  kita,  Kristus  Yesus.  Yesus  sudah 
mengalahkan kuasa kematian dan membawa hidup yang kekal melalui 
Berita Baik itu.

Ayub 5:2 Orang bodoh mati kerana sakit hati, orang bebal mati kerana iri 
hati.

Hosea 13:14 Aku tidak akan menyelamatkan umat ini dari dunia orang mati 
atau daripada kuasa maut.  Hai  maut,  datangkanlah wabak! Hai  dunia 
orang mati, datangkanlah kebinasaan! Aku tidak mengasihani umat ini 
lagi.

Mazmur  9:14  Kasihanilah  aku,  ya  TUHAN!  Lihatlah,  musuhku 
menyengsarakan aku. Selamatkanlah aku daripada maut, ya TUHAN,

Ayub  6:26  Kamu  berfikir  bahawa  aku  bercakap  kosong  sahaja;  jika 
demikian mengapa kamu menegur aku yang sudah putus asa?

Ayub  33:22 Mereka  sudah  hampir  sampai  ke  alam maut;  mereka  sudah 
dekat ke dunia orang mati.

Yehezkiel  37:12,13  Oleh  itu  bernubuatlah  kepada  umat-Ku,  Israel,  dan 
beritahulah  mereka  bahawa  Aku,  TUHAN  Raja  akan  membuka  kubur 
mereka.  Aku  akan  mengeluarkan  mereka  dari  situ  dan  membawa 
mereka pulang ke negeri Israel. 13 Apabila Aku melakukan semua hal 
itu, mereka akan tahu bahawa Akulah TUHAN.

Matius  27:52  kubur  terbuka,  dan  banyak  umat  Jehovah  yang  sudah 
meninggal dihidupkan semula.

Kejadian  2:7  Kemudian  TUHAN  Jehovah  mengambil  sedikit  tanah  dan 
membentuk manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke 
dalam lubang hidungnya; maka hiduplah manusia itu.

Kejadian 6:17 Aku akan mendatangkan banjir untuk membinasakan setiap 
makhluk yang hidup di bumi. Segala sesuatu di bumi akan mati,

Kejadian 7:15 Seekor jantan dan seekor betina daripada tiap-tiap makhluk 
hidup masuk ke dalam bahtera bersama dengan Nuh,

Kejadian  7:21-23  TUHAN  membinasakan  semua  makhluk  yang  hidup  di 



bumi:  manusia,  burung,  dan binatang darat  yang kecil  mahupun yang 
besar.  Hanya  Nuh  dan  semua  yang  ada  bersama-sama  dia  di  dalam 
bahtera tidak binasa.

Ayub 12:10 Jehovah berkuasa atas kehidupan setiap makhluk-Nya; nyawa 
setiap manusia dalam tangan Jehovah.

Ayub  33:4  Roh  Jehovah  telah  menciptakan  aku,  dan  nafas  Yang  Maha 
Kuasa memberikan hidup kepadaku.

Kisah Rasul-Rasul 17:25 Dia juga tidak memerlukan pertolongan manusia, 
kerana Dialah yang memberikan hidup dan nafas serta segala sesuatu 
kepada manusia.

Wahyu  13:15  Binatang  kedua  ini  dibolehkan  memberikan  nyawa kepada 
patung  itu,  sehingga  patung  itu  dapat  berkata-kata  dan  membunuh 
semua orang yang tidak mahu menyembahnya.

Yohanes  10:10  Pencuri  datang  hanya  untuk  mencuri,  membunuh,  dan 
merosak.  Tetapi  Aku  datang  supaya  manusia  mendapat  hidup,  iaitu 
hidup yang kelimpahan.

Yesaya  28:15  Kamu  bercakap  besar  bahawa  kamu  telah  mengikat 
perjanjian  dengan  maut  dan  mengadakan  persetujuan  dengan  dunia 
orang  mati.  Kamu yakin  bahawa bencana  tidak  akan menimpa kamu 
kerana kamu bergantung kepada dusta dan penipuan untuk melindungi 
diri kamu.

Yesaya 28:18 Perjanjian kamu dengan maut dan persetujuan kamu dengan 
dunia  orang  mati  akan  dibatalkan.  Kamu  akan  dikalahkan  apabila 
bencana menimpa kamu.

Yesaya  5:24  Oleh  itu  sebagaimana  jerami  dan  rumput  kering  mudah 
terbakar, demikian juga akar kamu akan reput dan bunga kamu layu, lalu 
diterbangkan  angin,  kerana  kamu telah  menolak  ajaran  TUHAN Yang 
Maha Kuasa, Jehovah Israel, Jehovah yang suci.

Yoel  1:12  Pokok  buah-buahan  di  ladang  sudah  layu  semuanya;  pokok 
anggur, pokok epal, pokok ara, pokok kurma, dan pokok delima, maka 
rakyat tidak lagi gembira.

Hosea 13:15 Meskipun Israel akan makmur seperti rumput yang subur, Aku 
akan  mengirim  angin  timur  yang  panas  dari  padang  gurun  dan 
mengeringkan  perigi  dan  mata  airnya.  Segala  yang  berharga  akan 
diambil daripadanya.

Wahyu 22:1 Malaikat itu juga menunjukkan sungai kepadaku; air sungai itu 
memberikan hidup.  Sungai  itu  berkilauan seperti  kristal  dan mengalir 
dari  takhta  Jehovah dan Anak Domba ke tengah-tengah jalan raya di 
kota itu.

Yohanes 4:10 Yesus menjawab, "Jika kamu tahu akan pemberian Jehovah, 



dan siapa yang meminta minum daripadamu, tentu kamu akan meminta 
minum daripada-Nya, lalu Dia akan mengurniakan air yang memberikan 
hidup kepadamu.''

Yohanes 4:14 tetapi sesiapa minum air yang akan Aku berikan kepadanya, 
dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Air yang akan Aku berikan itu 
menjadi suatu mata air yang memancar di dalam dirinya, dan memberi 
dia hidup sejati dan kekal.''

Amsal 13:14 Ajaran orang bijak bagaikan sumber kehidupan; apabila ada 
ancaman, ajaran itu menyelamatkan nyawa.

Amsal 14:27 Jika hendak menjauhkan diri daripada maut, hormatlah dan 
takutlah kepada TUHAN kerana Dia sumber kehidupan.

Yehezkiel  13:17-23 TUHAN berfirman, “Hai manusia fana, lihatlah wanita-
wanita  yang berlagak sebagai  nabi  di  kalangan bangsamu.  Kecamlah 
mereka,  18  dan sampaikanlah apa yang  Aku,  TUHAN Raja  firmankan 
kepada  mereka,  ‘Alangkah  malangnya  kamu!  Kamu  membuat  gelang 
azimat  dan  kain  tudung  sakti,  supaya  kamu  dapat  menguasai  hidup 
orang lain. Kamu ingin menguasai hidup mati umat-Ku bagi keuntungan 
kamu  sendiri.  19  Kamu  menghina  Aku  di  hadapan  umat-Ku  untuk 
mendapat hanya beberapa genggam barli dan beberapa ketul roti. Orang 
yang tidak patut mati, kamu bunuh sedangkan orang yang tidak patut 
hidup,  kamu biarkan hidup.  Lalu  kamu berdusta  kepada umat-Ku dan 
mereka percaya kepada kamu.’  ”  20 Oleh itu  TUHAN Raja berfirman, 
“Aku  membenci  gelang  azimat  yang  kamu gunakan  untuk  menguasai 
hidup mati orang lain. Aku akan merenggut gelang itu daripada lengan 
kamu  dan  membebaskan  orang  yang  kamu  kuasai.  21  Aku  akan 
mengoyakkan kain tudung kamu dan membebaskan umat-Ku daripada 
kuasa  kamu  selama-lamanya.  Barulah  kamu  tahu  bahawa  Akulah 
TUHAN. 22 Dengan dusta kamu itu kamu menawarkan hati orang baik, 
yang  Aku  tidak  mahu  apa-apakan.  Kamu  menggalakkan  orang  jahat 
supaya  terus  melakukan  kejahatan  sehingga  mereka  tidak  dapat 
diselamatkan. 23 Sekarang penglihatan palsu dan ramalan kamu yang 
menyesatkan  itu  telah  berakhir.  Aku  sedang  menyelamatkan umat-Ku 
daripada kuasa kamu supaya kamu tahu bahawa Akulah TUHAN.”

Yeremia 21:8 Kemudian TUHAN menyuruh aku berkata kepada umat-Nya, 
“Dengarlah! Aku, TUHAN, memberikan pilihan kepada kamu: jalan yang 
menuju kehidupan, atau jalan yang menuju kematian.

Ayub 34:22 Tiada kegelapan yang cukup gelapnya untuk menyembunyikan 
orang berdosa.

Mazmur 16:10 kerana Engkau tidak akan membiarkan aku mati; orang yang 
Engkau kasihi tidak Kaubiarkan binasa.



Mazmur 23:4 Walaupun aku melalui  tempat yang gelap gelita,  aku tidak 
akan  takut,  ya  TUHAN,  kerana  Engkau  menyertai  aku.  Engkau 
melindungi aku dengan tongkat dan gada-Mu.

Mazmur  30:4  Engkau  menghalang  aku  turun  ke  alam  maut,  dan 
menyelamatkan aku dari dunia orang mati.

Mazmur  49:16  Tetapi  Jehovah  akan  menyelamatkan  aku;  Dia  akan 
melepaskan aku daripada kuasa maut.

Mazmur 56:14 Engkau telah menyelamatkan aku daripada kematian,  dan 
menjauhkan aku daripada kekalahan. Oleh itu, aku dapat hidup dalam 
perlindungan Jehovah, dalam cahaya yang menerangi semua yang hidup.

Mazmur  68:21  Jehovah  kita  TUHAN  yang  menyelamatkan;  Dialah  yang 
membebaskan kita daripada kematian.

Mazmur  89:48  Siapakah  yang  boleh  hidup  dan  tidak  pernah  mati? 
Bagaimanakah orang dapat mengelakkan kubur?

Mazmur  102:20,21  TUHAN  memandang  ke  bawah  dari  tempat-Nya  yang 
suci, Dia memandang dari syurga ke bumi, 21 untuk mendengar keluhan 
orang tawanan, dan membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman mati.

Mazmur 116:8 TUHAN telah menyelamatkan aku daripada maut;
Dia menghentikan air mataku
dan tidak membiarkan aku dikalahkan.
Amsal  10:2  Kekayaan  yang  diperoleh  dengan  curang  tidak  membawa 

kebaikan, tetapi kejujuran menyelamatkan nyawa.
Yesaya 26:19 Umat-Mu yang sudah mati akan hidup semula! Mayat mereka 

akan bangkit semula. Semua yang sudah dimasukkan ke dalam kubur, 
akan  bangun  dan  bernyanyi  dengan  sukacita.  Seperti  embun  yang 
berkilau-kilau  menyegarkan  bumi,  demikian  juga  TUHAN  akan 
menghidupkan mereka yang sudah lama mati.

Yohanes 5:28,29 Janganlah kamu hairan mendengar hal ini, kerana akan 
tiba masanya apabila semua orang mati akan mendengar suara-Nya, 29 
lalu keluar dari kubur. Orang yang berbuat baik akan bangkit dan hidup, 
tetapi orang yang berbuat jahat akan bangkit dan dihukum.

Yohanes 10:28 Aku memberi mereka hidup sejati dan kekal, dan mereka 
tidak  akan  binasa.  Tidak  seorang  pun  dapat  merampas  mereka  dari 
tangan-Ku.

Yohanes  11:43,44  Setelah  Yesus  berkata  demikian,  Dia  berseru  dengan 
suara  kuat,  "Lazarus,  keluar!''  44  Lazarus  pun  keluar.  Tangan  dan 
kakinya masih terbalut dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan 
kain  penutup  muka.  Yesus  berkata  kepada  orang  ramai  di  situ, 
"Tanggalkan kain yang membalutnya dan biarlah dia pergi.''

Yohanes 12:17 Orang ramai yang hadir ketika Yesus memanggil  Lazarus 



keluar  dari  kubur  dan  membangkitkannya  daripada  kematian,  sudah 
memberitahukan kejadian itu.

Yohanes 17:2 Engkau sudah memberikan kuasa atas umat manusia kepada 
Anak-Mu, supaya Anak-Mu memberikan hidup sejati  dan kekal kepada 
semua orang yang Engkau serahkan kepada-Nya.

1  Korintus  15:19-26  Jika  harapan  kita  kepada  Kristus  terbatas  kepada 
hidup kita di dunia ini sahaja, maka kitalah yang paling malang antara 
semua  orang  di  dunia  ini!  20  Tetapi  sebenarnya  Kristus  sudah 
dibangkitkan daripada kematian.  Itulah jaminan bahawa mereka yang 
sudah  mati  akan  dibangkitkan  juga.  21  Hal  itu  demikian  kerana 
sebagaimana kematian datang ke dunia melalui satu orang, begitu juga 
kebangkitan  daripada  kematian  diberikan  melalui  satu  orang.  22 
Sebagaimana semua orang mati  kerana tergolong satu dengan Adam, 
begitu juga semua orang akan dihidupkan semula kerana tergolong satu 
dengan  Kristus.  23  Masing-masing  akan  dihidupkan  semula  menurut 
gilirannya: mula-mula Kristus; kemudian mereka yang menjadi milik-Nya 
akan dihidupkan semula ketika Kristus datang lagi. 24 Kemudian tibalah 
akhir  zaman.  Pada  waktu  itu  Kristus  akan  menaklukkan  semua 
pemerintah,  penguasa  dan  pemimpin,  lalu  Kristus  akan  menyerahkan 
kekuasaan-Nya  sebagai  raja  kepada  Jehovah,  Bapa  kita.  25  Kristus 
harus terus memerintah sehingga Jehovah menaklukkan semua musuh 
Kristus di bawah kekuasaan Kristus. 26 Musuh yang terakhir yang akan 
ditaklukkan ialah kematian.

2 Korintus 1:9,10 Kami berasa seolah-olah sudah dijatuhi hukuman mati. 
Tetapi sebenarnya perkara itu berlaku, supaya kami tidak bergantung 
kepada  diri  sendiri,  melainkan  kepada  Jehovah  yang  membangkitkan 
orang  mati.  10  Dia  sudah  menyelamatkan  kami  daripada  bahaya 
kematian yang besar itu,  dan Dia akan menyelamatkan kami.  Kepada 
Dialah kami berharap, kerana Dia akan menyelamatkan kami lagi.

2 Korintus 3:6 Dialah yang menyebabkan kami sanggup mengabdikan diri 
kepada perjanjian yang baru. Perjanjian itu tidak terdiri daripada hukum 
yang  tertulis,  tetapi  daripada  Roh  Jehovah.  Hukum  yang  tertulis  itu 
membawa kematian, tetapi Roh Jehovah memberikan hidup.

Kolose  1:21,22 Dahulu kamu jauh daripada Jehovah,  dan memusuhi Dia, 
kerana perbuatan dan fikiran kamu jahat. 22 Tetapi sekarang, dengan 
kematian Anak-Nya, Jehovah telah menjadikan kamu sahabat-sahabat-
Nya, sehingga kamu dapat dibawa menghadap Dia dalam keadaan yang 
suci, murni, dan tidak bercela.

Ibrani 2:9 Tetapi kita sudah melihat Yesus berkuasa! Untuk seketika, Dia 
dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat, supaya dengan rahmat 



Jehovah, Dia dapat mati untuk semua orang. Sekarang kita melihat Dia 
dikurniai kemuliaan dan kehormatan kerana Dia sudah menderita sampai 
mati.

Ibrani 2:14,15 Oleh sebab mereka yang disebut anak-anak adalah manusia 
yang  terdiri  daripada  darah  dan  daging,  maka  Yesus  sendiri  menjadi 
seperti  mereka  dan  hidup  dalam  keadaan  manusia.  Dia  berbuat 
demikian,  supaya dengan kematian-Nya Dia  dapat memusnahkan Iblis 
yang  menguasai  kematian.  15  Dengan  cara  itu  Dia  membebaskan 
mereka yang seumur hidup diperhamba, kerana takut akan kematian.

Ibrani  11:5 Kerana beriman, Henokh tidak mati.  Sebaliknya dia diangkat 
dan dibawa kepada Jehovah. Tidak seorang pun dapat menjumpainya, 
kerana  dia  sudah  diangkat  oleh  Jehovah.  Di  dalam  Alkitab  tertulis, 
bahawa sebelum Henokh diangkat, dia menyenangkan hati Jehovah.

1 Petrus 3:18 Hal itu demikian kerana Kristus sendiri mati sekali sahaja 
dan  untuk  selama-lamanya,  supaya  dosa  kita  diampunkan.  Dia  tidak 
bersalah  tetapi  mati  untuk  orang  yang  bersalah,  supaya  Dia  boleh 
memimpin kamu kepada Jehovah. Dia dibunuh dalam keadaan jasmani, 
tetapi dihidupkan semula dalam keadaan rohani.

2  Petrus  1:3  Dengan  kuasa-Nya  sendiri,  Jehovah  sudah  mengurniai  kita 
segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup salih. Dia melakukan hal ini 
melalui apa yang kita ketahui tentang Jehovah yang telah memanggil 
kita untuk menikmati kemuliaan dan kebaikan-Nya sendiri.

1  Yohanes  3:14  Kita  tahu  bahawa  kita  hidup  dan  sudah  meninggalkan 
kematian,  kerana  kita  mengasihi  saudara-saudara  kita.  Sesiapa  yang 
tidak mengasihi saudaranya, masih dikuasai kematian.

1 Yohanes 5:11 Inilah kesaksian itu:  Jehovah sudah memberi  kita hidup 
sejati dan kekal, dan hidup itu berasal daripada Anak-Nya.

Wahyu  21:6 Dia berkata, "Sudah selesai! Akulah yang pertama dan yang 
terakhir, Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Orang yang 
dahaga akan Aku berikan air minum dengan percuma dari  sumber air 
yang memberikan hidup.
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